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عصباب   استاد ب   رسباز و محافظ یک مثل که من قیافه
 .رفتمیم شان

 

 .پدرم قدیم کار محل افتاد، نگهباب   اتاقک به نگاهم

 

 .زنمیم حرف تو با دارم !یاشار کجاست، حواست –

 

 عصبانیتش از شده پیچیده درهم صورت به را نگاهم
ی .دادم به خورد،نیم چشمبه صورتش در زیباب   از چت  
  ...جز

 

 کردن پرت قابلیت !ایقلوه و گوشبر  هایش؟لب ...شاید
  !داشت را حواسم

 

ه آفتاب نور در که اشطب   عینک  نوک با را بود شده تت 
ل صداب   با و داد باال انگشت  ادامه پرحرص و شدهکنتر

 :داد
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ه گمیم بهت دارم –  دانشگاه تمام !نذاشته آبرو برام دختر
یم کف براش هم گوساله مشت یه زنن،یم رو حرفش دارن
ش رفته که گورستوب   هر از برو .کشنیم هورا و زنن  بگت 
 .بیارش برام و

 

 در مورب، سیاه هایچشم کنار روشن، و صاف پوست
 ایقهوه رنگ ویل رسید،یم نظربه ساله وچندیس اول نگاه

  .داندیم لو را سنش هاجوگندیم و رفته عقب موهایش

 

 و کوفت و مش و رنگ خرج کیل دانستمیم که موهاب  
  !کندیم مارش زهر

 

 تا را گردنش من به نگاه برای کردم، گره پشتم را دستانم
  .داد عقب شدیم که جاب  

 

م پرستار پدرم برای باید برگردم وقبر  تا –  .بگت 
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 ۲پارت#

 

د همبه را هایشدندان  .فرسر

 .کنم یم واریز حسابت به رو شهزینه –

 

 .نرم کار رس مجبورم روز چند –

 

 .داد تکان هوا در دسبر  حوصلهب  

 .بگو رو رقمش چقدر؟ –

 

  تا آمدیم که پوزخندی
 
 عقب را بنشیند هایملب گوشه

 .راندم

 .او برای حبر  بود، باال قیمتم رقم؟

 

 !نبود هفتم خوان از کم که پدرم به گفیر   ماندیم فقط
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 .کوبید تخت تشک به مشت با

 !کب   ول خدا امان به ومن نداری حق تو –

 

 هم رضا میاد، پرستار زدم زنگ .مجبورم !برم باید من –
  .زنهیم رس

 

 اون سگ نه مب   پرس تو چیکار؟ خوامیم پرستار من –
 
 
  !پتیاره زنیکه

 

 ...که کردیم تلفظ را «پتیاره زنیکه» جورییک

 

 .شنوهیم ست،خونه !بابا آروم .هیس –

  گم؟یم دروغ مگه –

 

 زدنات داد و خوب اخالقای خاطربه وقبر  ویل باشه، –
 .داد جا ما به زنیکه همی    داد،نیم بهمون خونه کیس
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 چ   فهمیدنیم اونا مگه داشتم، درد چون زدمیم داد –
هیم شوکرایه اینم کشیدم؟  .ساکته که گت 

 

 !آخه پولمونه محتاج !هه –

 به و کنم بلندش کردم سیع انداختم، بازوهایش زیر دست
  .کندنیم من با شدن بلند برای ایهمکاری نکنم فکر این

 

 به دادم،یم انجام را اششخیص کارهای که مدبر  تمام در
 .داد ادامه هایشزدن غر

 

 ویلچر؟ رو بذارمت خواییم –

هیم درد کمرم بشینم، تونمنیم –  .گت 

 

احت .باشه –  .کن استر

 گرفت بستر  زخم اینکه از بعد را مخصوصش تشک
 .کرد تجویز پزشک
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  .رفتم اتاقم به
 
خرت زیر کمد، ته از را امکوهنوردی کوله

ون شدهمچاله هایلباس و هاوپرت  .کشیدم بت 

 

 

 ۳پارت#

 

 پیدا پدرم بیماری هاینشانه که زماب   از درست سال، دو
  کوله این و شد

ا
 .بود افتاده استفاده بدون عمل

 

 کوه، نه گذاشتم،نیم قرار دوستانم با دیگر بود هامدت
  !هیچ که مسافرت کافه، نه

 

م تا گرفتند جشن تولدم برای که بار آخرین  کنند، غافلگت 
مب   من و کرده تغیت   چقدر آنها دنیای فهمیدم   .خت 
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 یک فقط ...هالذت تفریحات، هایشان،دغدغه سطح
 .نداشتم هایشانحرف از دریک که دیدمیم غریبه مشت

 

 توانستنیم هم آیدا غمگی    و منتظر هایچشم حبر 
 .داد ترمفراری فقط کند، پر را هاشکاف

 

ی سبب شاید نازپرورده احمق دختر  این حاال  و شدیم خت 
  .گذراندمیم بابا هایزدن صدا بدون شب یک من

 

  بیشتر  که هاب  زدن صدا
 
 کمک تا داشت توجه جلب جنبه

، واقیع یم ثابتش من به تجربه اما نبود، باورکردب   خواسیر 
 .کرد

 

 !یاشار !یاشار –

 !بابا بله –

 

 .دستم کنار بذار بیار رو چای فالکس –
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 .دادم تذکر فایدهب  

 .بخوری چای زیاد نباید دوب  یم که تو –

 

 .بذار منت فقط جلوم، ذارییم چای یه –

 

خانه به  .بیاورم را فالکس تا رفتم آشت  

 نزد؟ زنگ مامانت –

 

 .زد صدا دوباره نشنید که جواب   زد؟یم زنگ باید چرا

  .نباشه بلد پرستاره شاید بخورم، بده بهم رو داروهام –

 

 .ریخت انگشتم روی داغ آب

 

  .رفت باال صدایم کالفه
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  بابا، –
 
یم تنها .برگردم تونمنیم برم من نده، فراریش لطفا

 !باشم گفته بهت موب  

 

 .گرفتم رسد آب شت   زیر را انگشتم

 

ین جیپ به باید راه رس  که قدییم شهباز جیپ زدم،یم بت  
ش کارهای تمام و خریده خودم  پارکینگ داخل را تعمت 
 .بودم داده انجام مانقبیل خانه

 

 و من رسوصدای از هاهمسایه شکایت خاطربه اینکه تا
 .کرد جوابمان صاحبخانه بابا، هایفریاد و داد

 

 کردیم یادآوری جیبم داخل قرص ورق خشخش صدای
 .شوم خالص دستش از باید

 

 ۴پارت#
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 .رفتم اتاقم به

ون جیب از را ویاگرا قرص  بلند را تختم تشک آوردم، بت 
 پرتاب را قرص رسیدیم دستم که جاب   آخرین تا و کردم
 .کردم

 

 کردن تحمل از خوردنش، از بودم، خالص را هفته این
ینفرت عطر بوی  در و بود قیمتگران ظاهرا که انگت  
  .انداختیم ولوله به را ممعده عمل

 

اب   و کشیدم عمیقر  نفس   نثار زیرلب نارس 
 
 .کردم زندیک

  ...که هرچند

 

ایط خودم با بارها یم منطقم هربار و کردمیم مرور را رسر
 وحالش پس مجبوری، که حاال دنیا، پدر گور » که گفت
  !بت  

 
 نیاز، .نیست عاشقر  و عشق از که هارابطه همه
  مادر خودش

 
 «.مصیبتاست همه

 

ه امزدهتیغ رس به آینه در و زدم صورتم به آب     .ماندم خت 
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 داد،یم تن خفبر  هر به هایشبدبخبر  خاطربه من مثل یگ
 دنبالبه و زده را دلش زیر خویسر  نارین مثل هم یگ

 رفتمیم باید من و بود کرده نماانگشت را خودش هیجان
  .کردمیم پیدایش و

 

  .لرزید جیبم در امگویسر 

 هایشحماقت لطف از را واریزی اساماس این حداقل
  هم این داشتم،

 
 .من لیوان پر نیمه

 

 

 نارین#

 

  از بود پر اطرافم
 
 مرزهای .شدهبریده هایدرخت تنه

  .شدیم دورتر و دور بود چشمانم برابر در صبح که جنگیل
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تشویق و زدن صدا درخت، دور دوستانم چادرهای فقط
 .ترراسخ تصمیمم در و کردیم دلگرمم هایشان

 

  روی درخت، باالی روزشبانه سه روز، سه
 
 پهب   شاخه

 آمده خاطرشان به که هاب  درخت رفیر   بی    از و نشستم
 .کردم تماشا را بودم

 

 زدند،یم حرف آمدند،یم ساعتنیم هر برهاچوب
 .رفتندیم زیرلب هایفحش با و کردند،یم نصیحت

 

 ۵پارت#

 

 ظاهر در پرسید، را حالم آمد، هم یحب   قبلش روز
 بنددار هایکفش آن و جنگلباب   لباس با .کرد نصیحت

 .رسیدیم نظربه ناآشنا کیم
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 درخت به من زیر نشستنم راحت برای که چوب  تخته
  روی نشسیر   از ترراحت را جایم بود بسته

 
 .کردیم خایل تنه

 

 باید من و رسید آخر درصد ده به امگویسر  شارژ دوم، روز
 .کردمیم قناعت اطراف تماشای به شدن رسگرم برای

 

یم دنبال چشم با را رسم باالی تا کوچگ پرنده   پرواز مست  
 .پراند جا از مرا بلندی نعره   ناگهان که کردم

 

 .زمیب   روی سه شماره   شمارم،یم سه تا –

 

 .باشد او صدای توانستنیم این !نه

 !یک –

 

 .خوردم تکان جا از رحمشب   و بلند یک شماره   با 
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 تا کشیدم جلو کیم را خودم و گرفتم را درخت هایشاخه
 .ببینمش

 

 !اشلعنبر  احمق خود بود، خودش

 

ممکن که بود خوردکناعصاب و بلند حدیبه صدایش  غت 
یپانزده ارتفاع از حبر  بود  .دهم تشخیصش نتوانم متر

 

  بلند، قد آن با 
 
 کس نداشت امکان ترسناک، و صاف کله

 .باشد دیگری

 

 .ترسمنیم من :کردم زمزمه

 به دستش بزند، داد توانستیم خواستیم دلش هرچقدر
 .رسیدنیم من

 

 .آن غرش الی شمردنش آمد، برقر اره صدای

 !دو –
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 .کردنیم شوچ  

 .کشیدم جلو بیشتر  را رسم

 

–  
ا
؟ خواییم غلیط چه مثل   بکب 

 

 .نشمرد را سه !نامرد

 این ...پایم زیر درخت لرزش و آمد برقر اره صدای بعد
 .بود شدن خایل درحال پایم زیر داشت، واقعیت دیگر

 

 :زدم داد بلند

 !نداری وجرأتش –

 

  ناگهان
 
وع تنم زیر شاخه  به را ترس و کرد لرزیدن به رسر

 .نشاند جانم
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 یا و کردیم التماس بود بلندتر بقیه از مریم صدای
 .بیاید کوتاه او که خواهش

 

 .بریدیم را درخت جدی جدی شد،یم بیشتر  هالرزش

 

 ۶پارت#

 

 نشسته من که سمبر  به و خورد وحشتنایک تکان اشتنه
 در تأثت  ب   هم وزنم .ترسناک سانت چند شد، کج بودم

 ...نبود افتادنش

 

  و غذاب  کم
 

 حاال بودم داده بدنم به روز چند که تشنگ
 ایستادن توان ضعف از پاهایم داد،یم نشان را خودش
 .نداشت

 

یم باال همی    از کرد، نگاه باال به و گذاشت عقب قدم چند
 .است بلندتر گردن و رس یک بقیه از که ببینم توانستم
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 .بود ایستاده رحمب   جالد یک شبیه دستانش در برقر اره با

 

 :زدم داد بشنود که طوری بلند،

 !متنفرم ازت !یاشار متنفرم، –

 

 به نزدیکش کردم، پرت طرفش به محکم باال از را امکوله
 .خورد زمی   

 

 .برداشت بلندی قدم

 لمس زیر درخت، غرش صدای چسباند، درخت به را اره
 منتقل بدنم اعضای تکتک به را واقیع وحشت دستانم
 .کرد

 

 :زدم داد تنفر با و کشیدم پایی    به را رسم

 .میام دارم !احمق کافیه، –
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 به انگار بود، باال به تفاوتشب   و رسد نگاه کشید، عقب
ه بلوط درخت باالی سنجاب یک  .باشد شده خت 

 

ده درد از قلبم ...کشیدم درخت پوست روی را دستم  فرسر
 .بقیه نه و او نه کنم محافظت او از بودم نتوانسته .شد

 

 .رفتم پایی    و کردم بند اشتنه به را دستم

  روی را پایم
 
  و ضعف از گذاشتم، باریگ شاخه

 
 خستگ

  .شد خم نریمبه شاخه لرزیدم،

 

 .رفت باال دوستانم جیغ و برهاچوب گفیر   عیل یا صدای

 

 .داشتم نگه ترمحکم تنه دور را بازویم

  .گشتم پاجای دنبالبه دوباره

 

دن با را کالجم  نگه برهنه پای با حاال، درآوردم، پا از فرسر
  .بود ترراحت خودم داشیر  
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 .رفتم ترپایی    بدبخبر  هر با باالخره

 و قوی بازواب   میان که بودم نگذاشته زمی    را پایم هنوز
 .افتادم برهنه

 

 ۷پارت#

 

 .است یاشار دانستمیم ندیده

 !احمق کن، ولم –

 

 .آمد جلو برهاچوب از یگ

 

 کار از رو ما رفقاش واین !جوون نکن، ولش جدت رس –
  و

 
 اینا خاطربه دفعه صد حاال تا مهندس .انداخیر   زندیک

 .کرده بیداد و داد ما رس
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 را دستم ایثانیه .کند رهایم که فروکردم بازویش را ناخنم
 و کرد بلند زمی    از مرا کردنم فرار از قبل اما کرد، آزاد
 .انداخت اششانه روی

 

 اما بود، عرق از خیس اششانه .چسبید پشتش به صورتم
 .پیچید مشامم در جنگل بوی بلوط، هایبراده از پر تنش

 

 .کوبیدم کمرش به مشت با

یم بی    از داره جنگل !احمق گاوکله کن، ولم !کن ولم –
 ...دزدنشیم دارن .ره

 

 ایکهنه و قرمز ایپارچه نوار با که برهاچوب از یگ
  .ریخت نمک و خندید بود، بسته را اشپیشاب  

 

 .باال رهیم دیگه درخت یه از میمون عی    !نکنیا ولش –
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  دنیای از توانستمیم آمد، جلو مریم
 
 هایشانه روی وارونه

  هایکتوب   فقط یاشار
 

 .ببینم را اشبندرنگ

 

 .لرزیدیم صدایش اما باشد، جدی خواستیم

 .کنمیم شکایت ازتون نکنید، ولش االن همی    اگه !آقا –

 

 هابچه صدای برود، که چرخید هاآن به توجهب   یاشار
  .رفت باال و پیچید درهم

 

 .بودم اششانه روی برنج گوب   یک مانند هنوز

 

 .شدند ساکت هابچه که زد داد جدیبر  چنان با

 .هاتونخونه برگردید !شد تموم اردو –

 

 ۸پارت#
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ون را اشگویسر  شایان  عصبانیت به تظاهر با و آورد بت 
 .گرفت شماره

 

 .ذاکری خانم به زنمیم زنگ االن همی    من –

 

 باید .شودنیم پیدا منطقه این در آنتب   دانستیمیم همه
  .زدندیم کف نمایشش برای

 

 .میاره داره رو امانتیت یاشار بگو زدی، زنگ –

 

  یک مانند بازویش
 
دیم خود در را پاهایم محکم حلقه  .فرسر

 .اشسینه به کوبیدم را پاهایم بود، آشوب امخایل معده  

 

 .زمی    بذارم کن، تمومش –

 

  .فروکرد رانم هایماهیچه در محکم تالق   به را انگشتانش
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 یک کرد، تسلیمم به وادار هاحیسب   تمام فرای اما درد
 .نزدن وپادست دیگر برای زهرچشم

 

 .آمد نزدیک ژیال

  گروه یه ما ببخشید، –
 

 برای فقط هستیم، فرهنگ
اض  ...به اعتر

 

 .گذشت کنارش از توجهب  

 

 :غریدم که شدیم دور محوطه از قدیم صد

 .زمی    بذارم !کافیه !یاشار –

 

سید،  .داد دستور نت 

 !کب  نیم فرار –

 

 !نه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .گذاشت پایینم

 .کشید خودش دنبال و گرفت محکم را بازویم اما

 

چ   هوای از کیم که گردنش جزبه   بود، شده براق رسر
  از اثری هیچ

 
 دیده هایششانه روی من کشاندن خستگ

،نفسنفس نه شد،نیم   ...هایشقدم شدن کند نه زدب 

 

 به که خایک جاده   به وقبر  آمدند، ما با کیم هابچه 
 با و ایستاد رویشانروبه رسیدیم شدیم منتیه آسفالت
 .داشت نگه و کشید مرا بازویم دور بیشتر  فشار

 

 هایتیپ و جی    هایشلوار با جوان دسته یک ما، گروه
ی، موهایش و امروزی و شیک  تراشیده رس مقابل در هت 

 آسمان تا زمی    از تفاوت یاشار، پیچیده  درهم عضالت و
 .بود

 

 .بود عضله و ماهیچه فقط !گاوکله احمق



ر خریدز  بانوی بارانی  

   :داد دستور پرتحکم

 !تهران گردیدبریم همه –

 

 ۹پارت#

 

 .داد رورسی زیر را فرش موهای مریم

 شن؟یم چ   درختا –

 

 !داره جنگلداری اینجا نداره، ربیط شما به –

 

 .زد پوزخند مریم

 داده؟ مجوز بریدنشون برای که –

 

 .پرید عقب و خورد تکان ترس از مریم فریادش با

 

 .کنمیم رد گزارش براتون وگرنه !تهران همه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .نیامد کوتاه شایان

 

؟ که –  .نیسبر  ایکاره تو چ 

 

 کار مزاحم گمیم و دانشگاه میام شاهد عنوان به من –
 .شدید جنگلداری

 

اض صدای  .بود خودیب   تهدید .رفت باال هابچه اعتر

 

 .برگشت من به نگاهشان شد تمام که هاغرغر و پچپچ

 اتاق مهمانخانه یک در هابچه .نماند برایمان ایچاره
 .بودند گذاشته آنجا را هایشانوسیله و گرفته

 

عقب فرمان منتظر بودیم ایخوردهشکست لشکر مانند
 .نشیب  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :کردم زمزمه ناچار

  .هابچه بریم –
ا
وسیله و خداحافیط   عمو با منم !فعل

 .میام کنم جمع رو هاش

 

 .رفتند شایان لندرور سمت افتاده هاب  شانه با هابچه

 

 بقیه کرد، خداحافیط   و گرفت آغوشم در و آمد مریم
 .بگویند خداحافظ دور از دربند من به دادند ترجیح

 

 لحظه هر بازویم دور هایشانگشت شدن قفل جای
 .گرفتیم درد بیشتر 

 

 .کشیدم را بازویم

 :غرید

 ببندمت؟ ماشی    به باید –

 

  !نه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بری؟ خواییم کجا پس –

 

اف ناچاربه  .کردم اعتر

 .دارم دستشوب   –

 

 صندیل از را معدب   آب قویط و کرد رها درجا را دستم
 .برداشت عقب

 

 .درختا اون پشت برو –

  از تنم تمام
 

 حقارت تحمل حاال ویل .کردیم درد خستگ
 .بود ترسخت همه از او هایچشم پیش

 

 .بریم نکرده، الزم –

ه جدیت، با و کرده گره را اشمشگ و بلند ابروهای  خت 
 .کرد نگاهم

 

 !نزب   گند ماشی    به میاره؟ طاقت هاتکلیه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ۱۰پارت#

 

نیم نداشتم ایچاره بود، عمو خانه تا راه ساعت یک
  .کنم تحمل آنجا تا توانستم

 

ببه را بطری  .کشیدم دستش از ض 

 !خورهیم بهم ازت حالم –

 

  سیگارته برگشتم، وقبر 
 
 کرد پرت زمی    روی را لبش گوشه

 .شد سوار و

 

 .کردم خاموش را سیگارته پا با

 

؟نیم کوری؟ جنگله، اینجا – ه، آتیش بیب   خاموش تو بگت 
؟یم  کب 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .نکرد نگاهم حبر  چرخاند، را سوئیچ

 .زدم سیگارته به محکم را لگد آخرین

 .برداشتم را امکوله کنارش از و رفتم

 

  فریزکسیه و گرداندم دست داخلش
 
ون را خایل مچاله  بت 

 .کشیدم

 

 نگاه توانستمیم داشتم،بریم زمی    روی از را سیگار ته وقبر 
ه  .کنم حس را اشخت 

 

 :گفتم پرترسر  و برگشتم

یم میاد حیووب   یا پرنده یه اینجا، کب  یم ولش واین –
 .کنهیم داغون رو شمعده خوردش،

 

 از تنبل، خرس یک چهره   حبر  .برگرداند تفاوتب   را رسش
 .دادیم بازتاب را احساس بیشتر  او صورت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کردم؟یم تحملش تهران تا باید چطور .شدم سوار کنارش
 ...صت   خدایا

 

 فرستاده؟ دنبالم عمه شد چ   –

 

 .نداد را جوابم

یم وفادار سنگ اندازه  به او آمدیم درمیان عمه پای وقبر 
 .شد

 

  از پر کامیون یک کردیم، رد که را اول پیچ
 
 درخت تنه

 هادرخت دیدن راند،یم کنانلقلق جاده در ما از جلوتر
 .بود کاق   شدنم دیوانه دوباره برای

 

 .برنیم بی    از رو جنگل دارن !قاتال !دزدا –

 

 نهال بریدن که درختاب   جای بندنیم قرارداد پیمانکارا –
 .بکارن



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 !گنیم دروغ دیدی؟ نهال –

 

یت اشخونرسدی و خیایلب    امخودداری مانده  ته زیر کت 
  .گرفت

 

 .داشت عقل انتظار شهنیم ازت البته –

 

 ۱۱_پارت#

 

 .کردم اشاره جنگیل راه به

 

؟ رو اینجا هاتبچه خواینیم –  دیگه سال چند تا ببیی  
 .مونهنیم اینجا هیچ  

 

 به کردن نگاه مثل گذرا، نگاه یک فقط برگشت، سمتم
  .مزاحم یک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

منیم زن من –  .شم داربچه تا گت 

 

 روز هر شه مجبور که زب   حق در ظلمه !داری حق –
 .کنه تحملت

 

  .نداد را جوابم

 

، هاینشانه اولی    شدن پیدا با 
 
 زنگ اشگویسر  زندیک

 و برداشت داشبورد از را آن و صفحه، به نگاه یک .خورد
مش خواستم کرد، پرت من سمت  .افتاد پایم روی که بگت 

 

 .بود عمه شماره  

 

 یعب   هال؟ ...ه کردی؟ سیو چ   گویسر  تو رو معمه –
؟  چ 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !بده جواب فوضویل عوض –

 

 .پیچید گوشم در عمه عصباب   صدای شد وصل که تماس

 

 !یاشار –

 !عمه منم، –

 

م کن دعا فقط !ناری – ت فقط !نیفبر  گت    .منه برای رسر

 

  .سالم –

 

 چ   تو زیست؟ محیط حافظ شدی بازیه؟ کردی فکر –
؟  همی    !دلش زیر زده خویسر  که لوس دختر  یه هسبر
وی پیش سال چند  جنگالی تو بریموکت تیغ با رو پت 
وی تازه بریدن، رس شمال   پت 

 
 رئیس بود، همونجا بچه

  !جنگلداری

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 پس جواب اندازه  به ماندن درخت باالی روز چند این تمام
 .نبود سخت عمه به دادن

 

–  
ا
 .گردمبریم دارم سالمم، که فعل

 

 یم ای،بچه گمیم –
 
یفکاک خون هنوز !نه یک  روی رسر

یم بازی رو چ  همه چرا آخه !نشده خشک اونجا زمینای
ی؟  !گت 

 

 
 
 :داد ادامه .کشیدم دندان به را لبم گوشه

 

 کردن؟ لورده و له رو یحب   بابا زدن داری خت   –

 

 .نشستم راست رسجایم

 !نه –

 

 :داد ادامه و کشید تمسخر با را «آره»



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 حاال !باال بری درختا از کردی هوس تو چون فقط –
 ومن دانشکده رئیس نیستم، مهم که منم !هیچ بابایحب  

ه  بره کارم محل توی من اعتبار کنه، توبیخم و اتاقش بت 
 !نیست جاتهیچ به کدومهیچ .سؤال زیر

 

 .کرد قطع عصبانیت با تماس

 

 .کردم پرت سمتش را گویسر 

 !فرستاده دنبالم رو تو همی    برای پس –

 

 .نیامد ابرویش به خم حبر 

 

 ۱۲_پارت#

 

  به شدن نزدیک با
 
  .دادیم رنگ تغیت   امدلشوره عمو خانه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کوچک ساختمان بود، روستا آرامگاه متویل مادرم، عموی
صندوقچه در را قدییم قرآن یک که قت   هایسنگ وسط
 .کردندیم نگهداری اش

 

  ایوان روی یحب  
 
 نگه با .بود ایستاده نوساز و نقیل خانه

ون آن از جیپ داشیر    .پریدم بت 

 

س با حرق   هر از قبل .آمد جلو  :پرسیدم استر

 

 چطوره؟ حالش –

ه –  .بهتر

 

 .بود من تقصت   شهمه –

  .زده بهش دزد –

 

  !بود کجا دزد نکرده، باور هم فلور عمه –
 
 فهمیدن حتما

مون تو  .گرفیر   زهرچشم ازت کردی، خت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بود کشیده دراز خاموش بخاری کنار .شدم اتاق وارد

 

 !عمو –

 .شد خت   نیم دیدنم با 

 

  .بود متورم و کبود مهربانش و پرچروک صورت طرف یک

 

ون گلویم از پربغض و زدهوحشت «وای»  .جهید بت 

 

 .خوبم !جان نارین نکن، خوف –

 

مرد، بود؟ آمده دلشان چطور  خوردن چوب جان پت 
 داشت؟

 

 :توپیدم یحب   به ارادهب  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بودی؟ کجا تو –

 

 .کشید را آستینم بابایحب  

 ...بود تاریک هوا بودن، نفر چند .داشت نگهباب   !نبود –
 .بدزدن قرآن اومدن کردم فکر شنیدم، صدا و رس اول
ون رفتم وقبر    .رسم ریخیر   بت 

 

 زدید؟ زنگ پلیس به –

 

 .رفیر   و کردن تنظیم گزارش اومدن –

 

 را هاکتک انگار .شد کوفته تنم تمام دادم، تکیه دیوار به
 .باشند زده من به

 

ون یحب   و کشید دراز سکوت در عمو   .رفت بت 

 

 .افتادندیم خطر در عزیزانم بود، واضح اخطارشان



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  در یاشار که بلندی آتش به ایوان روی شب
 
 مال، خانه

 .کردمیم نگاه بود کرده برپا روستا، دعانویس

 

  :پرسیدم

 کنه؟یم چیکار مال –

 

 .شده تنها خییل مرده زنش که وقبر  از –

 

 .زدم پوزخند

  .کنه پیدا شفا این بنویسیه دعا یه نیست، تنها امشب –

 

 .آمد ترنزدیک از یحب   خنده   صدای

 خدا بنده زنش نویسه،نیم دعا دیگه مرده زنش وقبر  از –
 .بود گت  زمی    خییل

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .دادم تکیه ستون به و نشستم هره روی

 

 .نیفبر  –

 

 .رفتم غرهچشم برایش

 

  .نیفتادم درخت باالی از روز سه –

 

اض چشمانش داخل سؤال دیدن با  .کردم اعتر

 

، اومدمیم شبا !نباش تابلو انقدر !یحب   !اه –  وگرنه پایی  
 اندازه روزه چند .دیالت    رفتمیم مستقیم االن باید

  .خوردم غذا گنجیشک

 

 .رفت آتش کنار ایستاده یاشار به نگاهم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 صورتش روی تاریگ و نور باز، شانه عرض به پاهاب   با
  .انداختیم سایه

 

 مانند رسید،یم صورتش روی تا و کشیدیم زبانه آتش
 .هاگذشته دل از باستاب   مبارز

 

 ۱۳پارت#

 

 :کرد زمزمه یحب  

 .یسر یم العادهفوق جنگلبان یه تو –

 

 .شد غمگی    آیه نفسم

  نه؟ مگه نداره فایده –
 
 .کردیم که کاراب   این همه

 

 .بود من جواب سکوتش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .زد اشاره یاشار به

 گردی؟بریم باهاش –

 

 .بود مشخص هم من جواب

 

 .تکاند امشانه روی از را خیایل خاک انگشت، نوک با 

 

 .شدی الغر خییل –

 .پریدم پایی    هره از

 

م دوش یه تا نگرانیم، خییل –  .کن حاض   شام بگت 

 

 .گذشتم کنارش از شوم جوابش منتظر اینکه بدون

 

 .کردمیم فکر گذشت که روزی چند به دوش زیر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 اجازه   با اندبریده که درختاب   گفتندیم برهاچوب
 ما دست از شدن راحت برای چرا پس بوده، جنگلداری

 نکردند؟ خت   پلیس

 

 .شدمیم متنفر شانهمه از عمو، صورت آوردن یادبه با

 

 باهم که را هاب  تابستان بیشتر  .بود اینجا عاشق مادرم
 ...بودیم

 

  هشت؟ هفت؟ شد؟یم تابستان چند

 

نیم کمرنگ خاطراتم از رفتیمیم جنگل به که هاب  زمان
ی زودیبه که جنگیل شد،  .ماندنیم آن از چت  

 

 رفیر   ساعت داد، بابایحب   به را تازه نان آمد، صبح یاشار
 .رفت و گفت را

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

سید حبر   یک .چیست برگشت برای امبرنامه که نت 
چشم کنار که داشت خودش با امهمرایه از اطمینان
سیدنش نظر و من با نشدن درچشم  .شدیم آزاردهنده نت 

 

 
ا
  .بود طلبکار من از را پدرش ارث انگار مردک اصل

 

 مجبور دیگر رسیدیم وقبر  که دادمیم دلداری خودم به
  در که مایه چند همی    مثل کنم، تحملش نیستم

 
 ما خانه

   .دیدمشنیم و بودند مانده

 

 یا برساند مرا خودش یا داشت اضار وسط این هم یحب  
 خوشش یاشار از بود مشخص نگفته .برگردم اتوبوس با

 .نیامده

 

 نه و شوم مزاحمش خواستمیم نه که بود اینجا مشکل اما
 
 
 .داشتم را اتوبوس حوصله

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ۱۴_پارت#

 

 خیار و گوجه و پنت   و نان کیم پالستیک داخل بابایحب  
  .بود گذاشته برایم

 

–  
 
م دیگه، زنه بدون خونه  رفت زود صبح هم یحب   !دختر

ی کوکوب   برات وگرنه کار، رس  .کردیم درست چت  

 باشه دور مست   .زیاده رسم از هم همی    !ممنون خییل –
ی ماشی    تو تونمنیم   .بخورم چت  

 

 سالمش چشم در اما شد،نیم باز و کرده ورم چشمش یک
 .چرخید خوشحایل

 

، مثل –  .بشکب   رو کیس دل نمیاد دلت مادربر

 

 .آمد پرچی    کنار از جیپ بوق صدای

 .کردم خداحافیط   رسی    ع



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

، در نشسیر   محضبه  رفت، ضبط سمت به دستم ماشی  
 انتظاری پخش دستگاه داشیر   لکنته این از .نداشت اما

 .بود ازاندازهبیش

 

 .افتاد راه به و زد بوق بابایحب   برای

 

 مزخرف سکوت آن با توانستم را اول ساعتنیم فقط
  .کنم تحملش

 

  بی    از
 
 صندیل روی و کردم رد را خودم صندیل دو فاصله

 چقدر دانمنیم رفتم، خواب به زود خییل .شدم رها عقب
 رسیده اتوبان به شد باز هایمچشم وقبر  اما گذشت،
 .بودیم

 

، موتور ناگهان  بار چند .شد خاموش صداب   ماشی  
 .فایدهب   چرخاند، را سوئیچ



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کنار خایک در متر  چند فقط راند، حاشیه به را ماشی    آرام
 .ایستاد حرکت از کامل و رفت جاده

 

 .شد پیاده و گفت لعنبر  کوبید، فرمان به دست کف با

 

ون صندیل زیر از را ابزارش جعبه کرد، باز را عقب در  بت 
 .کشید

 

 :پرسیدم کنجکاو

 شد؟ خراب –

 

احت داره !نه –  .کنهیم استر

 

 !ابله .نداشت هم را کوچک سؤال یک پرسیدن لیاقت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 اوضاع فهمیدم کردنش غرغر از زد، باال که را کاپوت
 .بود نخواهد راحت

 

ون پنجره از را رسم  .بردم بت 

 .خودرو امداد بزن زنگ –

 

نیم پول خداتومن –  .بلدم خودم .گت 

 

 .سابیدم همبه را هایمدندان عصبانیت با

 .خونه بریم فقط دم،یم رو پولش من –

 

 بلد مکانیگ من از بیشتر  اونا جیبت، بذار رو پولت –
 .نیسیر  

 

 .بگوید راست کردم دعا دل در

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ۱۶ و ۱۵_پارت#

 

 امکوله از شایل .روزه چند نشسیر   از کردیم درد کمرم
ون  .گذاشتم رسم زیر و زدم تا آوردم، بت 

 

 هاشب .داشتم را فضا در بودن معلق حس هنوز
 کابوس از شدیم پر بود، ترسناک درخت باالی خوابیدن
 .سقوط

 

 کنارمان از هاماشی    عبور صدای .شد گرم کمکم چشمم
 خواندن و هاگنجشک جیکجیک به را خودش جای
  .داد هازنجره

 .کوفته و هالک بودم، خسته

 

 .کرد اشپاره و پرید خوابم میان اینخراشیده صدای

 

 .داره کار ماشینت برسونیم، رو آبجیت ما خواییم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کردم احساس صورتم پوست روی را زبری دست لغزیدن
 پرت عقب به را مردانه دست اختیارب   .پریدم جا از و

 .کردم

 

  جوجه یک مثل قلبم
 

 از امسینه وسط کوچک، رنگ
 .افتاد تقال به وحشت

 

 .آمد بند نفسم و شنیدم را یاشار صدای

 

سید خودش از نیست، آبجیم –  باهاتون خواست شاید بت 
 .بیاد

 

 ریش انبوه الی از من کنار ایستاده مرد هایدندان
  .زد برق پرپشتش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 به را گرم هوای و شد رد کنارمان از رسعت با ماشیب  
 وسط که بود آن از ترواقیع چت   همه .کوبید صورتم
  .باشم کابوس

  .گرفت گر وحشت از تنم

 

 داخل به بیشتر  را بزرگش هیکل و زد تکیه شیشه به مرد
  .شد دقیق و ریز بدنم روی نگاهش .کشید ماشی   

 

 در را خودم هت  ش نگاه از تنم پوشاندن برای ناخودآگاه
 .کشیدم آغوش

 

  .زد لبخند رضایتمند و کشید سیبیلش به دسبر  مرد

 

 که داشتیم نگه .هامونهنیم جوابب   خت   کار گنیم –
یم ما !خوشگله شو، پا .ثوابمون جایزه   اینم کنیم، کمکت

 .رسونیمت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .خوردیم تکانتکان هوا در سمتم مرد گراشاره انگشتان

 

 ...یاشار –

 

به هم خودم اما زدم، صدایش توان تمام با شد، باز که در
 .شنیدم را صدایم زحمت

 

 .چرخید یاشار سمت گیج و رسگردان نگاهم

 

  را بودند ایستاده او طرف دو که دیگر نفر دو تازه
 
 واقعا

  دیدم،
 
 .خالکوب   از پر بزرگ، کنارم؛ مرد شده  کب   نسخه

 

  نبود، حریفشان که حاال
 
گوریل این با مرا خواستیم واقعا

 بفرستد؟ ترسناک های

 

 رسمپشت در به و زدم جیغ اختیارب   شد باز که ماشی    در
 .چسبیدم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

س، –  .یسر  پیاده کنم کمک خوامیم !مادمازل نتر

 

 ...خودم ...نمتویم .ممنون !نه –

 

 کاپوت داخل به و شد رد من از یاشار تفاوتب   نگاه
  .برگشت ماشی   

 

 کنارش مرد به توجهب   و داد ماشینش به فحیسر  غرغرکنان
 جعبه سمتبه کردیم ترسناکش گشاد، و سیاه لباس که

  .شد خم ابزارش

 

 صورت کناره   از و چکید موهایم میان از عرق ایقطره
 .گرفت راه امزدهوحشت

 

  :گفت برگشت او سمت بود، ایستاده نزدیکم که مردی

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یمش؟ نداره؟ فرق تو واس !داش؟ –  بت 

 

 ۱۷_پارت#

 

ینش زد، هم را آچارها یاشار  .برداشت را بزرگتر

 

م من .برسونیدش نه –  .اینجا گت 

 

 بودم کردن سکته درحال ترس از که من به نگایه بدون
 .برگشت کارش رس

 

نفس من، و داد هل سمتم به بیشتر  را اشباالتنه مرد،
 .چسبیدم در به بیشتر  زنان، نفس

 

 صورتم در نفسش گند بخار دهانش، کردن باز دوباره با
 .گندیده پیاز و کباب بوی پیچید؛

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .انداخت تپش از را قلبم صدایش کلفت و بم تن

 

 .باشیم خدمت در هست، بلندیشایس یه خوشگله، –

 

 .کشید عقب کیم ماشینشان دادن نشان برای

 

 جلوتر کیم که ایدوکابینه تویوتای سمت لرزان، نگاهم،
 .برگشت رویمروبه مرد چندش لبخند به و رفت بود

 

 در صدایم و بودم افتاده نفسنفس به ترس از دیگر حاال
 .پیچیدیم خودم هایگوش

 

  با را «یاشار» دوباره
 
 همزمان اما .کردم زمزمه درماندیک

ه دنبال بدنم پشت دستم یم شاید .گشتیم دستگت 
 .بدوم جاده وسط و کنم باز را در توانستم

 

 .شد دراز سمتم ُپرموی و بزرگ هایدست



ر خریدز  بانوی بارانی  

س بیا، –  ...برسو خوایمیم !نتر

 

 .افتاد صندیل روی اشتنه بلندی آخ صدای با ناگهان

 .بزرگ آچار با بود ایستاده رسشپشت یاشار

 

  .شد چفت پایم ران دور هاب  انگشت

 

 از توانستیم فقط پیچید ما میان در که بلندی جیغ
 .تت    و خراشگوش بلند، باشد؛ من حنجره  

 

 باال را پایم و کردم چنگ عقب و جلو صندیل به را دستم
  .داد واردیوانه تواب   پاهایم به وحشت .گرفتم

 .کوبیدم صندیل روی گوشت کوه به لگد با

 

 ۱۸_پارت#

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...دوباره و دوباره

  ...رسش به شانه، به

ون به ماشی    از وقبر  فقط ...دیدشنیم هایمچشم  بت 
 .کردم تمام را وارمدیوانه لگدهای شد پرت

 

 یاشار به پشت از که کیس دیدن با بود، نیامده باال نفسم
 .کشیدم فریاد بلندتر شدیم نزدیک

 

 در را آن و پیچید گردنش دور پشت، از ضخیم بازوب  
 .بپیچد اشطعمه دور به که ماری مانند گرفت، خود

  

 ...کمک برای بروم، جلو خواستم و زدم فریاد را «!نه»

 

 دستش در را آچار کند آزاد را گردنش اینکه جایبه
 .کوبید مرد زانوی به محکم و چرخاند

 

 .کرد رهایش و گفت بلندی آخ مرد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 از توانستم فقط را چاقوب   برق و شنیدم رکیگ فحش
 .ببینم غریبه سومی    هجوم

 

ی چند از چاقو  گذشت ابرویش میان از چشمش، میلیمتر
 .زد فواره خون و

 

 ماندم؟یم تنها اگر ...کرد خایل را پشتم یاشار «آخ» صدای

 

 افتاد راه که خوب   حجم از جاخورده دست، به چاقو مرد
 ...رفت عقب کیم

 

ی، دیدن با هاماشی     از بعد و زدندیم چراق و بوق درگت 
 .رفتندیم ترمزنیش یک

 

  با هم دویم کرد، ترمز که اول ماشی   
 
 ایستاده کیم فاصله

 .تماشا برای همآن بود،



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 انگشتهایش الی از خون بود، شده خم زمی    روی یاشار
ون به ماشی    از که هماب   اما بود، روان زمی    روی  پرت بت 
 .شدیم بلند جایش از داشت کردم

 

ون ماشی    از را رسم   .زدم داد جاده سمت و بردم بت 

 !خدا رو تو !کنید کمکمون !کمک –

 

 .گرفت باال را اشگویسر  هاراننده از یگ

 :زدم فریاد بلندتر

ید؟یم فیلم چ   از –   .پلیس بزنید زنگ گت 

 

 همدیگر و من یاشار، به جدید هایماشی    از مردها نگاه
 .برگشت

 ماشی    سمت هم دیگر دوتای گفت، اویل که را «بریم»
 .کردند فرار

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ب زانویش که آن فحش دادن با و لنگیدیم بود دیده ض 
 .شدیم دور آبدار های

 

 .نداشتم شدن پیاده جرأت نیفتادند راه تا

 به کردم سیع و کردم پرت پایی    به را خودم ماشی    از
 .برسم یاشار

 

 .ساکت عجیب بود، ساکت

 

 ۱۹_پارت#

 

 .بود نشسته و زده تکیه ماشی    هایچرخ به

  ...پیچید همبه خون دیدن از دلم

 .زدم زانو زمی    روی کنارش

 

  اختیارب  
 
 .گذاشتم ابرویش روی و گرفتم را شالم گوشه

ه رسعتبه شال   .شد تت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ل هم باز خون برداشتنش، محضبه
ُ
 .افتاد راه و زد ق

 

 که گرفتم را شال دوباره حسمب   و کردهیخ هایانگشت با
  ...کنم پاک را صورتش

 

  .کوبید دستم زیر محکم

 .بکش ودستت –

 

 .میاد خون داره –

 !درک به –

 

 با را شد دراز سمتش به باز من، اراده   بدون که را دستم
ی خشونت  .زد پس بیشتر

 

 :کردم زمزمه ناباور

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کنم کمکت خوامیم –

 

ه گرفت، باال را رسش  با را صدایش هایمچشم به خت 
 .برد باال عصبانیت

 

؟ کمکم خواییم –  تهران، برسیم تا !ماشی    تو بیفت کب 
 !بگت   خونخفه

  که ایب   کن فکر
 
 .نیست آدم کنهیم رانندیک

 

  .کشیدم عقب زدهبهت

ی ای،دیوونه – ؟ چت    .کنم کمکت خوامیم فقط من هسبر

 

 .بود کرده اشبستهنیمه و رفته چشمش یک داخل خون

 

 مخرخره تو از بعدش کرده کمک بهم حاال تا هریک –
ون شکشیده  .کی   یم حساب دوالپهنا باهام رو همه !بت 
 .خوامنیم کمک !ماشی    تو شو گم حاال



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 گفت؟یم هذیان داشت .نبود خودش درحال

 

؟یم نیگا رو چ   –  !کارت رد برو کب 

 .خوردم تکان ترس از فریادش با

 

 سمت و شدم بلند جا از لرزیدیم که پاب   و دست با
  .نیاورد طاقت دلم هم باز اما رفتم، ماشی   

 

میوه چاقوی با .بود تمت    برداشتم، رسم روی از را شالم
 .کردم اشپاره وسط از بابایحب   هایوسیله الی خوری

 

ون امکوله از دیگری شال کج طورهمان و آوردم بت 
  .انداختم رسم روی ومعوج

 

 .آمد پایش صدای



ر خریدز  بانوی بارانی  

 نیامده، بند رسش روی خون هنوز که او به را خودم
 .رساندم بود تعمت   مشغول

 

 
 
 .گرفتم سمتش را آب   پارچه

  به
 
 .کردم اشاره زخمش از جاری خون باریکه

 

 باید بریم، اینجا از و کب   تعمت   رو جیپت خواییم اگه –
 .بیاری بند رو خونریزی

 

 دستم از را پارچه من به نگاه بدون ...کرد مکث ایثانیه
 .پیچید رسش دور و کشید

ده هم به درد از هایشلب  .شد فرسر

 

 که تفاوت این با بودیم جاده در دوباره بعد دقیقه ده
 بند اشخونریزی شوم مطمی    تا گردانمبریم را رسم گهگاه
 .آمده

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ۲۰_پارت#

 

 یاشار#

 

؟ –  کجاب 

 .خواندم را اساماس

 

 .خونه نزدیک –

  بیا –
 
 .من خونه

 

  .مخسته –

 میاری؟ بهونه داری –

 

  سه همان الی از را اشقراریب   و خشم توانستمیم
 
 کلمه

 .ببینم تایب  

 .میام –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کرد پرت را حواسم نارین صدای

  .دار نگه –

 

 .بودیم نرسیده که هنوز کردم نگاه برم و دور به

  چرا؟ –

 

 .دارم کار داروخونه –

 

 دنبالش به نگاهم منظورب   رفتیم که داروخانه سمت
 کوچکش و گرد باسن اگر .خییل بود الغر شد، کشیده
 .شدنیم دیده هیکلش در جذاب   چت   هیچ نبود

 

بان ابرویم در درد گذاشتم فرمان روی را رسم  و گرفته ض 
 .شدیم پخش رسم تمام در

 

 .برگشت وقبر 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  از
 

 .نداشتم را فرمان روی از رسم برداشیر   توان خستگ
  .فرستاد گوشش پشت انگشت با را کوتاهش موهای

 

کثیف آب   شال به نگراب   با را اشعروسگ و گرد هایچشم
 .گرداند رسم روی شده

 

 .گرفت سمتم را نایلون یک

 .هست هم بیوتیکآنبر  .گرفتم بتادین و چسب و باند –

 

 تا برویم درمانگاه به که بود کرده وزوز گوشم زیر بار چند
 .بزنند بخیه ابرویم به

 

 :کرد زمزمه دید که را امتفاوبر ب  

 .شدی جوریاین من خاطربه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بزرگ هم زیاد بودم، زده زل اشخرگویسر  هایدندان به
انه حالبر  که آنقدری فقط .نبودند  به معصوم و دختر
 .بدهند صورتش

 

 !معصوم؟

ی بود، وپاگت  دست زمانه این در معصومیت ریه به زنجت 
 .بکیسر  نفس گذاشتنیم که بستیم هایت

 

 .زدم اشاره دستش داخل هایوسیله به

ون بندازشون –   !بت 

 

 .ماند باز حرفم شنیدن تعجب از دهانش

 .کرد معاف نارین جواب شنیدن از مرا و زد زنگ امگویسر 

 

– ،  یاشار؟ کجاب 

 

 پدرم؟ کردم؟یم چه را رضا



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

– ،  ساعت دویگ .برم باید اومده پیش کاری یه !رضا ببی  
 .گردمبریم دیگه

 

؟یم چ   –
 
 .زده زنگ بار ده حاال تا مامانم یک

 .بودم مجبور و «مجبورم» گفتم

 

 ۲۱_پارت#

 

 پرستاره من نزدیگ گفبر  .دستشوب   بره خوادیم بابات –
 .بره که کردم رد رو

 

 را رضا صدای تا گذاشتم گوشم دیگر سمت را گویسر 
 .نشنود

 

 رفت؟ یک قبل دفعه –

 .بود پرستار ویل دیروز، –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ین رفته یاشار بگو بهش باشه –  .میاد االن بزنه بت  

ین» .خندید پقر    کم لبخند گفتنش «بت  
 

 لبم روی رنگ
 .نشاند

 

  .کرد قطع را تماس فشار با انگشتم

 

 .دادیم آزارم داشبورد روی پالستیک

 

شکم روی از .خوردیم همبه تظاهر و دوسبر انسان از حالم
ی رد ست 
ُ
 .نداشت کاری که دادن ا

 

 .کردم پرت پایش روی و برداشتم را کیسه

؟یم چیکار –  !کب 

 

– ، جون ببی    !نباش من پردم !دختر



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ –   تو کوفتیه؟ چه دیگه پردم چ 
ا
 ...اصل

 

 .نه فحش به و چرخیدیم جیغ به زبانش

 .خریدم دارو برات فقط من .خدا به ایدیوونه –

 

  !کن نگاه ومن –

 .زد زل صورتم در طلبکار و پرروب   با و گرفت باال را رسش

 

، گمیم بهت –  نداشته من کار به کاری !هیچ   بدی، خوب 
 رو همدیگه هم حاال .آوردم که بیارمت برم بود قرار !باش
 گم؟یم چ   گرفبر  .شناسیمنیم

 

ای از رو کمک تو یعب   –  دی؟نیم تشخیص دیگه چت  

 

  ام؟چ   من –
 
 و خونه تو بیاری بخوای که خیابونم تو گربه

 برام ناچ   ژست نیستم هم درخت و دار .کب   تیمارم
ی  .بگت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کرد پرتاب سمتم را دستش

؟ یک کردی فکر –  من مگه استاتهام؟ جیسون هسبر
 .داشتم وجدانعذاب فقط بکشم؟ رو منتت میاد خوشم
 از خرابت مغز تا کنه عفونت زخمت بذار !درک به اونم
 .بیفته کار

 

 خم پایش روی از .داشتم نگه کوچه ابتدای .بودیم رسیده
 اشکوله بند .برود پایی    تررسی    ع تا کردم باز را در و شدم
 .شد پیاده برداشتنش با و کشید عقب صندیل از را
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  رفت، خانه سمت نگاهم
 
 یک خانه

 
 پدرم .دوواحدی طبقه

 .نرفیر   و رفیر   بی    شدم مردد بود؛ منتظرم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 باال هاپله از رسی    ع و کردم پارک کوچه داخل را ماشی   
 .دویدم

 

 رضا و شد باز در .بود ایستاده ما واحد در جلوی نارین
ون  .آمد بت 

 .خانم بفرمایید –

 

 .بود خانه هال وسط پدرم تخت شدم، رد کنارشان از

 

، در جاب  یک از
 
 بودم، کرده او نامبه را بلیطم من زندیک

 .بگذارم تنهایش توانستمنیم داشت احتیاج من به که حاال

 

، دستشوب   –  بابا؟ داشبر

 

 .داشت نگه ثابت در سمت را رسش

 کو؟ سالمت –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .سالم –

 .خوامنیم دیگه االن !نه –

 

  .بکشاند خانه به مرا خواستیم فقط

 .دارد بخیه به احتیاج صورتم گفتیم رضا به در، دم نارین

 

ون رمیم من !بابا –  .گردمبریم زود .بت 

 

 :زد غر بلند و برگشت من سمت باالخره پدرم

 

یم انداخبر  گوشه این ومن بری؟ خواییم کجا دوباره –
 .تلیلیلیل دنبال ری

 

  در نگاهم
 
  افتاد، خودم به تلویزیون خاموش صفحه

 
 پارچه

 .رسم دور شدهپیچیده

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .گذاشتم فلش روی و روشن را تلویزیون

 

پشت خانه مدت، تمام در و کردم پیل را هاعقاب فیلم
 .بود بابا هایگالیه و رضا و نارین صدای از پر رسم

 

 .کردم اشاره فیلم به و برگشتم بابا سمت

 .خونه اومدم شه تموم این –

 

 زخم به کنم، جدایش رسم دور از پارچه که انداختم دست
 .بود چسبیده

 

 .گرفت راه امپیشاب   کنار گرم خون کردنش، باز با

 

 .قطع هم زنانه زرزر شد، بسته در

 

  .زد زل صورتم به وحشت با و آمد سمتم رضا



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خودت؟ با کردی چیکار –

 

 
 
 طورهمان را باند و کرد باز را دستش داخل نایلون فورا
 .گذاشت رسم روی شدهلوله

 

 .دار نگهش –

 .گشت بیشتر  را هاوسیله میان

 

  ویل گرفته، ایبخیه چسب تا چند –
 
 .بدجوره خییل بریدیک

 

 .نشاندم مبل روی و گرفت را بازویم

 آوردی؟ خودت رس بالب   چه .شده قاچ ابروت –

 

 ۲۳_پارت#

 

 .کرد ثابتش چسب با و گذاشت زخم روی را مربیع باند



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 را بلندش و صاف موهای تا گرفت باال را رسش بار چند
 .بزند کنار چشمانش جلوی از

 

 
 
 .شدم بلند فورا

بریم زود منم .نداره کاری بابا .خونه بری توب  یم رضا، –
 .گردم

 

 :پرسید که بود پدرم

 ری؟یم درمانگاه –

 

ه گناه اگر همه برای دروغ  عصای شد،یم حساب کبت 
 .بود من دست

 

 .ساعت یه فوقش گردم،بریم زود .آره –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  همبازی آمد، رسمپشت در دم تا رضا
 

 رفیق و بچگ
 .سختم روزهای

 

 ...بشنوم نصیحبر  تا نماندم بستم، رویش به را در

 

 .نبود دور مقصدم

 رسدتر، مردیم با تر،باکالس تر،خلوت باالتر، محل چند
 بوی از شاید مردی،یم اگر که هاهمسایه آن با .تربیخیال
 .ایمرده فهمیدندیم تعفنت

 

بوت روی آخر در و چرخاندم چشم کوچه پایی    و باال به
 .اشپوستهپوسته چرم و امقدییم های

 

 .باال بیا –

  .پیچید کوچه در گرم و اغواکننده صدایش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

، و براق پاگرد در آپارتمانش، در پشت  با دستم تمت  
 
 

ه   روی خستگ  صدای با تا ماند گره ضدرسقت دستگت 
 .شود باز تیگ

 

 .آمد خواباتاق از صدایش

  .بگت   دوش برو دربیار رو لباسات –

 

 .خاطره از پر وان آن با سفید، حمام

 

 .کندم کنرخت در را هایملباس

  از هایمدست .کردم باز را دوش
 

 ستون دیوار روی خستگ
 .شد

 

 را آن باند، تا گرفت راه و ریخت رسم کف روی ولرم آب
 .کرد سنگی    و خیس

 

مانندی صدای فلزی در ر  .درآورد خودش از قت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بودم منتظرش

 

 و پیچید بدنم دور پشت از نوازشگر و نرم هاب  دست
 .شد گره امسینه روی

 

 و گرفتند راه گردنم تا فقراتم ستون از ماهرانه هابوسه
 .امچانه بعد

 

 صورتت؟ ...یاشار –

ی –  .نیست چت  

 

ی چطور –  نیست؟ چت  

 

 .کردم بلندش زمی    از و گرفته کمرش به دست چرخیدم،

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دیوار به و کردم چنگ موهایش میان را انگشتانم
 .چسباندمش

 

 .پیچید گردنم دور مشتاقانه بازویش

 

 .گرفت بوسه و خون طعم هایملب

 

  بودم؟ نیامده همی    برای مگر

  بود؟ نخواسته مرا همی    برای مگر

 

 .بودم او زرخرید من

 

 ۲۴_پارت#

 

 نارین#

خانه در دم  .کردیم توبیخ مرا نفسیک و بود ایستاده آشت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 !باشه گفتم مسافرت، برم دوستام با خوامیم گفبر  –
 دیگه تو !برو گفتم میان، باهامون دارن هم پرسا گفبر 
 بعد !دییم تشخیص رو خودت بد و خوب شدی، بزرگ
  از تو

 
،یم سوءاستفاده من اعتماد و سادیک  کوه جایبه کب 

؟یم اجرا آف شو و درخت باالی رییم   کب 

 

 زدمیم هشتک و خونه تو نشستمیم کردم؟یم چیکار –
؟ نکنید؟ نابود را هاجنگل  همه االن عوضش همی  

 .شنیدن رو صدامون

 

ون آرام و خسته را نفسش  .داد بت 

 

هیچ به ومن اعتبار و آبرو اینکه چیه؟ دوب  یم من درد –
، !کب  نیم حساب جات

 
 برات کاری هیچ من نارین؟ واقعا

 شدم؟ مسخره چقدر دوب  یم خاطرتبه بودم؟ نکرده

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

وع وع االن کرد؛یم رسر  و پدر اگه» گفیر   به کردیم رسر
 عهده   به رو تو از مواظبت مادرم اگه بودن، نمرده مادرت

  خونه خودم برای من االن ذاشت،نیم من
 
 داشتم؛ زندیک

 «.بچه شوهر،

 

 اشتکراری و کمرشکن هایکنایه به را حرف اینکه از قبل
 با بسازد، برایم گریه و خواب  ب   از پر شب یک و برساند
 .کردم برانداز را اندامش دقت، به تظاهر

 

 !شدی؟ چاق نبودم که رو روز چند !عمه –

 

 .دید شدیم مواقع این در فقط را عمه وحشت

 !نه –

 

 !ایناهاش دیگه، چرا –

 .کردم اشاره اشبرآمدهکیم شکم به

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 
 
 پهلوهایش روی تا و گذاشت شکمش روی را دستش فورا

 .کشید

 

 .بودم همی    نشدم، چاق –

 

 آن زیر از محکم را دیجیتال ترازو رفت، یخچال سمت
ون خانه رسامیک کف روی و کشید بت   .انداخت آشت  

 

 چرا سه؟ و شصت االن بودم، یک و شصت صبح –
 آخه؟
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  .گذاشتنیم برایم ایچاره اما کنم، اذیتش خواستمنیم

 

 مرغتخم چند رفتم، یخچال سمت نقشم کردن کامل برای
ون  .آوردم بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .نخوردم گرم و حساب   درست غذای یه روزه چند –

 

 .رفت باال صدایش

؟یم درست شام داری –   کب 

 

 .فقط مرغهتخم دوتا –

 !بخور وشامت نیستم من وقبر  تا گفتم بهت بار صد –
 دارم؟ رژیم من بیب  یم که تو

 

 نظربه مظلوم و گرسنه کردم سیع و کردم کج را گردنم
 .بیایم

 

 .کنم چیکار !خب گشنمه، –

 

 .بود شده میخ دستم درون هایمرغتخم به نگاهش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .شده تموم بحثمون نکن فکر ویل بخوابم، رمیم من –
 .رسجاشه هم تنبیهت

 

 .است فایدهب   اضار دانستمیم

 .کردم عذرخوایه که من !جونم فلور –

 

 .بده رو سوئیچ –

 :کردم زمزمه التماس با

 !فلور –

 

 !ماشی    ب   ماشی    !ماه یک –

 دانشگاه؟ برم چ   با پس –

 

 .رنیم بقیه که هرچ   با –

 .ببخشید گفتم که من !خدا رو تو کن ول –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .داد تکان رویمروبه را دستش کف

 !سوئیچ گفتم –

 

 .برگرداندم یخچال به را هامرغتخم و کردم پشت

 

  جلوب   جیب اتاقمه، تو –
 
 .دانشگاه کوله

 

 انتظامات روز آن فردای عمه، اول توبیخ؛ پشت توبیخ
 .دانشگاه

 

 جلوی اتوبوس ایستگاه هاینیمکت روی که بود ظهر
  .شدیم ولو دانشگاه

 

 اشپیشاب   روی را اشزیتوب   هایالیت با دودی موهای ژیال
 .بود آب   هایشچشم امروز .کرد مرتب

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  کنار جذابه پرس اون جدیجدی !نارین –
 
  شما خونه

 
 زندیک

 کنه؟یم

 

 واسه باید خداب   .رو لوچه و لب کن جمع !ژیال !اه –
  .نداره ادب اپسیلون یه پرسه کنم؟ ذوق مههمسایه اینکه

 

 اون زیر خوشگل پکسیکس یه دمیم قول عوضش –
 .لباساست

 

 .درآورد کردن غش ادای و گذاشت قلبش روی را دستش

 

  از امبیب   هایگوشه
 
 اینکه برای .خورد چی    دلزدیک

 .برگرداندم را رویم نبیند را اشقیافه به خندیدنم

 

 ۲۶_پارت#

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 
 
 .نکشید باال را کوله حبر  اما افتاد، اششانه از مریم کوله
 .سوختیم خودم از بیشتر  او برای دلم

 

 .دانشگاه بودیم اومده گریم این به تابستون ظلمه، خییل –
؟ تعلیق رو ما اومد دلشون چطور  کی  

 

  دور را دستش ژیال
 
 .داد اشدلداری و پیچید او شانه

 

 .بیایم تونیمیم رو پایت    ترم که کنیم شکر رو خدا باید –
  دمیم قول بهت

 
 وگرنه کرده، بازیپاربر  ناری عمه

 .بود الکاتبی   کرام با حسابمون

 

 .برچیدم لب

 .گرفت ازم رو ماشی    عوضش –

 

ش خواهر ژست ژیال  .کرد رسزنشم و حفظ را بزرگتر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شده توبیخ خودش کیل ما خاطربه کو؟ انصافت –

 

  .داد فشار محکم را مریم گردن

 خییل یگ من به هستم، منم داشتید هابرنامه این از بازم –
 .گذشت خوش

 

 :کرد زمزمه ناامیدی با مریم

یم نتیجه وقبر  داره فایده چه –  با روز هر جنگال .نگت 
 .شنیم کوچیکتر  مجوزب   و مجوز

 

  .دادم را امیدوارکننده کیم خت   تنها

 پول روستا هایبچه به گفتم بهش زدم، زنگ یحب   به –
  برامون بده

 
 تو بلوط درخت تا چند .کی    جمع بلوط دونه

 توی بریم کنیم جمع رو هادونه .هست اطرافش و روستا
 .بکاریم جنگل

 

  و شدهفرنچ هایناخن ژیال
 

 رنگ
 

 .گرفت باال را اشرنگ



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .باشم گفته نباشید، تنها میام فقط من –

 .خندید باالخره مریم

 

 .خرمیم بیل برات خودم !بکن غلط –

 خانم؟ وزوزی طوریه،این –

 

 .داد گردنش به تاب   مریم

 .موفرفری –

 

 .کشید باال را رسم بوقر  صدای

ا، –  .دنبالم اومد داییم دختر

 

 .برگشتند خیابان کنار پژوپارس سمت همزمان مریم، و ژیال

 :پرسید که بود مریم

 افرسه؟ که داییته همون –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .نگهداری مرکز برم خواستمیم .دیگه برم .آره –

 

 .برسونه رو تو بگو خب –

 

 گهیم میاد، بدش سگا از باشه داشته رو خوب   هر داب   –
 .نجسن

 

 .رفتم ماشی    سمت و کردم خداحافیط  

 

 ۲۷_پارت#

 

 .پرسید را یحب   بابا و یحب   حال

 

 باالداده ابروی با و کردم گره سینه روی را هایمدست
 .برگشتم سمتش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

وع رو دعوا یک پس – ،یم رسر ؟ کب   داب 

 

 .خندید بلند

  .کردم دعوا حساب   رو شدیم تنبیه باید که اوب   –

 

 بود؟ چطور باباش زدید؟ زنگ یحب   به –

 

 .مونهنیم رختخواب تو شناسیش،یم که تو –

 

  همیشه مثل جیپ رسیدیم که خانه به
 
 پارک حیاط گوشه

 آن زیر از بلند پای جفت یک که فرق این با فقط بود،
ون  .بود زده بت 

 

ون ماشی    زیر از که شنید را داب   صدای کنمیم فکر  بت 
 .آمد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بود چسبیده اشایعضله پاهای به کهنه جی    شلوار
  چند سفیدش رکاب   روی

 
 .کردیم خودنماب   سیاه روغن لکه

 

نیم .کرد سالم و داد نشان داب   به را اشروغب   هایدست
 .بدهد دست توانست

 

ش غروب ذاشبر یم !جوون ظهره، رس –  .کردییم تعمت 

 

 .کار رس برم باید غروب –

 

 .بود بلد هم را زدن حرف آرام پس

 .سالمبر  به کجا شاغیل؟ –

 

 را هابیوتیکآنبر  که گفتیم ابرویش ملتهب و قرمز زخم
 .خوردنیم

 

 .نداشت ربیط من به اشبقیه بودم خریده که من



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :گفتم

بت براتون باال رمیم من –  .بریزم رسر

 

 فرار خانه به داب   هایکنجکاوی و روزنیم داغ آفتاب از و
 .کردم

 

 به پنجره از جویدمیم را ناخنم طورکههمان بعد، دقیقه ده
ون ه بت   .بودم مانده خت 

 

  و داده تکیه ماشی    به یاشار
 
 هاسؤال قطار به داشت حتما

همه که رفتیم یادش گایه هم من داب   این داد،یم جواب
 .نیست بازجوب   اتاق جا

 

 زنگ داب   چرا فهمیدمیم حاال .رسیدیم یحب   به دستم اگر
 به را یاشار راپرت یحب   آقا .ببیند به مرا خواستیم و زده
 .داده او



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 سمت باشد کرده حس را نگایه سنگیب   انگار یاشار رس
 .برگشت آن پشت ایستاده من و پنجره

 

 و آمد وجدان عذاب اش،کالفه و حوصلهب   نگاه دیدن با
 .چسبید را گلویم بیخ

 

 ۲۸_پارت#

 

  باید
 
  .کردمیم پیدا خوب   بهانه

 

بت تندتند  پر را هالیوان و گرفتم آب شت   زیر ریختم، رسر
بت داخل و برداشتم یخچال از قالب   یخ چند .کردم رسر
 .انداختم بود شده تاتابه رنگشان که آلبالوب   های

 

 .رفتم پایی    و برداشتم را سیب  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :گفتم بلندبلند آنها به نرسیده

 .کردیم صدا رو شما پدرتون !یاشار آقا –

 

بت و گفت لبزیر ای«اجازه با»  کنار از برنداشته، را رسر
 .شد رد من

 

، نگاه  .کرد اشبدرقه مشکوک، داب 

 

 کرده؟ پیدا کجا از رو پرسه این فلورا –

 

 خت  به خودش خدا .بود پیچیده همبه حساب   هایشاخم
 .گذراندیم

 

 :گفتم را حقیقت

، از قبل باباش –  .بود دانشگاهمون خدمات جزو مرییص 
 باباش عمل برای دانشگاه بود اومده یاشار ...این روز یه
ه، وام  .سوخت دلش عمه بگت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .زدم اشاره خانه به

  .گرمه خییل باال، بریم –

 

 :پرسید هال داخل مبل روی نشسیر   محضبه

  کجاست؟ تعمه –

 

 داخل عمه و باز خانه در که بودم نداده جواب سؤالش به
  .شد خانه

 

 .کشید رسش از را اشرورسی

 ...گرما از شدم هالک –

 

 .کرد سالم پایی    رسی با شکری داب  

  روی ایثانیه فقط عمه دست
 
 .ماند ثابت مانتو دکمه

 .کرد باز یگیگ را هادکمه بعد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 خاطربه .ورا این از عجب چه !شکرهللا آقا به،به –
یف آقایحب   جدید شاهکار  آوردین؟ ترسر

 

 را هم آنها که نبود جاب   .من ظهر رس دشت از اینم خب،
 .نشود بحثشان و ببینند

 

 !بره دادییم اجازه بهش نباید !فلورا –

 

  که بیسر  متوجه خواییم یک تو –
 
 به ربیط هیچ ما زندیک

  .نداره تو

 

، ب   و کرد بلند را رسش .رفت یادش نامحرم محرم داب 
 .زد زل هایشچشم در عمه ایحلقه تاپ به توجه

 

  .مهخواهرزاده اون –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردم بزرگش که منم این حاال؟ تا بودی کجا !اوهو –

 

ش –  .منم بزرگتر

 

بت لیوان قرمزترین  رها مبل روی و برداشتم سیب   از را رسر
یم پر سکوت ایذره برای دلم بود، خشک دهانم .شدم
  .کشید

 

 همون !فلور نذار، من رس رو کردنش بزرگ منت انقدر –
 .من به دادیشیم باید کرد فوت مادرت که وقت

 

  زنت –
 
 .نداشت نگهش تو، رس انداخت رو خودش بچه

؟ تربیتش بعد  چ 

 

 گشادش کاغذیکتان شلوار جیب در را دستش عمه
 .گرفت باال افتخار با را رسش و فروبرد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 زن یه فامیلتون و فک کل توی .مستقله دختر  یه نارین –
 ....اون شه،نیم پیدا مدرن

 

،  .کرد قطع را حرفش جدی و محکم داب 

 

 .من رس روی قدمش ما، پیش بیاد االن –

 

 ۲۹_پارت#

 

 .لرزید ترس از تنم

 

ی تو سالشه، هفده تو پرس واال بیاد؟ کجا –  منم به هت  
  .بشه چ   که تخونه بفرستم واین .کنهنیم رحم

 

 .ناموسش خواهرشه، مثل ناری –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  !ناموس؟

ک خون یهو شده چ   –  برو کرده؟ قلقل رگات تو مشتر
 .مطلب اصل رس

 

 .رساند او به را خودش و پرید جایش از داب  

  خونه؟ تو آوردی که غولیهنره این مطلب اصل –

 

 .شد براق صورتش در برنداشت، او از چشم عمه

 فلجش بابای از داره که هست انسان اونقدر چشه؟ –
  .کنهیم پرستاری

 

–  
ا
 ساخت رو کناری واحد پدرت .فرشته آدم، این اصل
  برای

 
 به راض   حبر  اونا از بعد پرسش، کردن زندیک
 رو یگ دست رفبر  تو اونوقت ...نبود آوردن مستأجر
 ...ازخیابون

 

 .شد سنگ سخبر  به عمه صورت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

اال الاله ...کشید مویشکم رس به را انگشتانش شکری عمو
 :پرسید و گفت زیرلب را هللا

 

  تو –
ا
 شناسیش؟یم اصل

 

 :داد ادامه او نداده، را جوابش هنوز عمه

 رو .بارهیم بودن رسر  ریختش و رس از پرسه این !فلور –
 اوباش و اراذل عمر یه که مب   به چاقوئه، جای صورتش

 ...در به خوردم گهیم کردم جمع خیابون از رو

  

 !منه خاطر به –

باال ابروهاب   با توضیح، منتظر برگشتند، سمتم به دو هر
 .داده

 .کردم صاف را گلویم

 شدن، مزاحمم نفر چند مریوان، از گشتیمبریم داشتیم –
 .زدن چاقو بهش اونام .کرد دفاع ازم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !الحوائجباب یا –

 :گفتم و برگشتم شکرهللا داب   سمتبه

 .بودن اونا مقرص –

 

  گن؟یم االن –

 .کشیدیم ونشانخط برایم ابرو و چشم با کالم،ب   هم عمه

 

–  
ا
 .ستغریبه غریبه !هرچ   اصل

 

 بود تخت است   کناری واحد در که مردی برای دلم
  .سوخت

  .اینجان ماهه چند .شکری داب   آزاره،ب   پرسه –
ا
 اصل

 .نداره کیس به کاری

 

 را کار کردنم دفاع بیشتر  .شدیم ریز کمکم هایشچشم
 .کردیم خراب

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :گفتم آرامتر  و بردم جلو را رسم

 ...بیداد و داد مدام بلنده، خییل باباش صدای فقط –

 

 .کرد رسزنشم داب  

  مریضه، خب –
 
 .داره درد حتما

 

 .نذاشته اعصاب بره،یم و میاره یه هست، هم موتورش –

 

 :داد توضیح عمه

 داره کارش باباش یا ندارن کار که ساعتاب   موتوریه،پیک –
 .خونه میاد

 

 .گفت ما جواب در را کلمه یک همی    داب   «!عجب»

 

یم را یاشار مشخصات رفتیم وقبر  نیامد، کوتاه ویل
  .خواست



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .زد پوزخند جوابش در عمه

  !شکرهللا نکش، زحمت –
ا
 فقط .کردم استعالم خودم قبل

  تا چند
 
  جریمه

 
 .داره رانندیک

 

 ۳۰_پارت#

 

 یاشار#

 

 .بود کشیده دراز ماشی    عقب هایصندیل روی بابا
 .نشستم دوزانو عقب، در جلوی

 

 .کنم کولش کن کمک رضا، –

 .کرد باز را عقب در و شد پیاده راننده صندیل از

 

  زیر را دستش
 
 امشانه روی و کرد بلندش برد، بابا تنه

 .گذاشت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...آخ –

 .آورد دردبه را قلبم همیشه مثل اشناله صدای

 طوری دستش کف پیچید، گردنم دور را الغرش بازوهای
 چنگ امسینه روی نیفتم، تا دارد نگهم بخواهد انگار که
   .شد

 

 روی که هاب  وقت شد؛ رسریز ذهنم به امکودیک خاطرات
  از را دنیا و کردیم سوارم اششانه

 
 کوچک هایش،شانه قله

  ...دیدمیم

 

 …کردیم پر را جاهمه هایمخنده صدای که هاب  زمان

 

 .بوسیدم نرم را بازویش و گرداندم را رسم

 :گفت و ایستاد کنارمان .زد را ماشی    دزدگت   رضا

 

 ...گرفبر یم ویلچر –

 .بریم نیست، رایه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

هیم درد کمرت –  ...طوریاین گت 

 .کنهیم اذیتش ویلچر –

 

 و دلسوزی مردم، نگاه .رفتیم پزشکان ساختمان سمت
  کنجکاویشان

 
نیم دیگر شدیم هامدت نبود، مهم ابدا

 .دیدمشان

 

 به آزمایشات و آرآی،ام اسکن،بر یس از مدارک انبوه رضا،
  .آمدیم رسمانپشت بغل،

 

 منیسر  .بود شلوغ راهرو و هاپله روی تا حبر  مطب داخل
 مطب کنار کوچک در هایمشانه روی مریض دیدن با

 یک با کوچک، انتظار اتاقک یک داد؛ نشانمان را دکتر 
 .فلزی تخت

 

 .…شد راحت خیالم جایش از کشید، که دراز



ر خریدز  بانوی بارانی  

ه شلوارم جیب در گویسر   .رفتیم ویت 

 

 .کیست دانستمیم ندیده

 .دادم رضا به و گرفتم بابا از را نگاهم

 

 .شهیم نوبتمون یک ببینم برم بمونید –

 جواب تماس به بشود که بود آن از ترشلوغ مطب داخل
ون مطب از .دهم  .زدم بت 

 

 از را گویسر  داشتمبریم قدم راهرو ته سمت که حیب   در
ون جیبم  .کشیدم بت 

 :گفت کلمه چند فقط

  دیگه، ساعت یه –
 
 .من خونه

 .تونمنیم –

 

  .رفت نازکش و گرم صدای از آرامش تمام



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خوامتیم که هروقت باید گذاشتیم، قرار ما چرا؟ –
 !بیای
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 .دیگه روز یه بذارش –

 .خوامتیم امروز من !لعنبر  امروز، –

 

 .نوبتم تو نیمه و ماه یه !دکتر  آوردم رو بابام –

 

ون دهانش از کوتایه و پشیمان «آه»  .آمد بت 

 

 .کنم قطع خواستم

 ...یاشار –

 

 !بله –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کرد مکث

 

 ...داری الزم اگه داری؟ پول –

 .ممنون !نه –

 

 .فروکردم جیبم در را گویسر  و قطع را تماس

 

ش از رسی    ع و سنگی    آسانسور،  هاشماره رفت، پایی    مست 
 ...یک دو، سه، چهار، شدند؛یم کم دانهدانه

 

 ....رابطه روزهای تمام بودم، کرده تجربه را شبیهش

 

 تمام ساعت دو بابا، وضعیت بودن اورژانیس وجود با
 .بیاید اشمعاینه برای دکتر  تا کشید طول

 

ی؟ !قهرمان چطوری، –  بهتر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بشینم کنهنیم یاری کمرم .دکتر  نیستم، خوب –

 

یوتراب   باید –
 سوسیله اینا ویل بدی، انجام مرتب رو فت  
 .باشه خدا به امیدت

 

 .کشید آیه بابا «خدا» اسم شنیدن با

 ...عمری آخر شدم علیل –

 

 میای خودت پاهای با بعد دفعه ...دیگه نشنوم !نه –
 .من پیش

 

 .گفت زیرلب را جانکم «شاءهللاان» یک

 

 من کرد،یم بش و خوش و بود اخالقخوش هم هرچقدر
 .کردمیم روشن او با را تکلیفم امروز

 

 .پدرم بدون رفتم، خودش اتاق داخل معاینه از بعد



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ چطوره، اوضاش –  دکتر

 

 وقبر  بنشینم، که داد نشان را مت  ش کنار صندیل دست با
 :داد توضیح دید، را ایستادنم رسپا طورهمان

 

 !درست بوده، آورده فشار نخاع به و هامهره به غده –
 داره بخوای ومن نظر اگه .کنهنیم همکاری پدرت ویل

 .کنهیم تمارض

 

 تکیه مت  ش به لرزیدیم عصبانیت از که را هایمانگشت
ه و دادم  :غریدم چشمانش به خت 

 

 یم درد به تمارض؟ –
 
 گفبر  !دادی قول بهم تمارض؟ یک

 .افتاده تخت تو ماهه چند االن .شهیم خوب

 

 دانست؟یم چه من هایبدبخبر  از دردب   مردک

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ۳۲_پارت#

 

 شیکش، بلوز بارید؛یم بودن الکچری پایش تا رس از
  .لوکس تابلوهای با برقوپرزرق دفتر  کراواتش،

 

 برسد؟ من داد به خواستیم وقتآن آدم این

 .داد را جوابم شمرده و آرام من، حال به توجه بدون

 

 اما باخته، رو خودش داشتم جوون مریض اینجا من –
سیده مرییص   از سن سال ۷۰ با داشتم مراجع  خوب و نتر
  پدرت رسطان .شده

ا
 که کن فکر االن .شده درمان کامل

 شش فقرات ستون ساده   عمل یه کردم، عمل هاشومهره
ش عنوانبه من .داره نقاهت ماه  دمیم قول بهت دکتر

 .نباز رو خودت فقط .بشه خوب

 :کرد تکرار ندادم که را جوابش

، رو راه تموم خب؟ !نزن جا –  آوردن کم وقت االن رفبر
 .نیست



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بود غنیمت هم همی    داد؛ قول .برداشتم مت    از را امتکیه

 

 توانستیم قول یک من، مثل ایبریده و خسته آدم برای
  یک باشد، امیدواری از ایبارقه

 
 اعماق در کوچک شعله

 
 
 .امخایل سینه

 

 را رسم بار چند .بود ساکت بابا خانه، به برگشت مست  
 سقف به بود زده زل فقط بود؛ نخوابیده حبر  برگرداندم،

 .ماشی   

 

ی راهرو و خانه حیاط در  .نبود برادرزاده و عمه از خت 

 

 یک با مستقل واحد دو زد؛یم عجیب خانه معماری
ک راهروی  .کردیم یگ را آمدورفت راه که آن وسط مشتر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و کوچکتر  واحدی داد؛ ما به را واحدها از یگ فلور
 که ایخانواده ناری، خانواده   برای شدهساخته نوساز،
ک فقط   .بود مانده باقر  آن از دختر

 

 نه و بود همی    داشتم گریختهجسته که اطالعابر  کل
 .بیشتر 

 

 :پرسید که گذاشتم تخت روی را پدرم

 باال؟ نیومد چرا رضا –

 

  .بود دستش باباش ماشی    –

 .گرفت را بازویم که شوم بلند خواستم

 

 گفت؟ چ   دکتر  –

 !هیچ   –

 

  بودید؟ تو اون ساعت دو هیچ   واسه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بود کرده دورگه بغض را صدایش اما زد،یم ترسر 

 

 .داد توضیح داروها مورد در –

 

 شده؟ زایل عقلم کب  یم فکر هم تو !یاشار؟ م،بچه من –
 نه؟ مگه خرابه، کمرم وضع

 !نه –

ه بگو بکن جون پس –  بهت چ   سوراچ   اون تو دکتر
 .گفت

 

 و الغر درمان، طول در آلودشگوشت و تپل صورت
 .بود شده چروک از پر و آویزان پوستش

 

 گم هاچروک میان و چکید چشمش کنار از اشگ قطره
 .ماندن گت  زمی    همیشه از بود ترسیده .شد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ۳۳_پارت#

 

 قفل که انگشتانش روی دستم .نشستم تختش کنار
 .نشست بود بازویم

 

  گفت؟ چ   بدوب   خواییم –

 

 .داد من به را حواسش تمام

 کوچیک غده کردن، پرتودرماب   و درماب  شییم همهاین –
 کوفت اون !بابا نیست، .برداشتنش ماهه چهار شد،
 کمرت توی درد از گفت .نیست کمرت تو دیگه لعنبر 
س  دیگه !بشه نیست قرار که این از بدتر اوضامون .نتر
یوتراپ دوباره بذار !بگو یاعیل  !نکن لج .بیاد فت  

 

؟ نشد اگه ...اگه –  چ 

 !نوکرتم هستم، که من –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...حمیده مثل ؟...چ   بیسر  خسته –

 

 .بوسیدم را رسدش پیشاب   .زدیم آتش را امسینه بغضش

 

  .خودتم ریش بیخ برم، ندارم جاب   منم !یسر یم خوب –

 

 :پرسیدم .ماند ساکت دودیل با

یوتراپ –  بیارم؟ فت  

 

 .چرخید هایشچشم در ناامیدی و امید و درد

 نبینم را هایشچشم در زدهحلقه اشک اینکه خاطربه
 .گرداند پنجره سمت را رسش

 

 :کرد زمزمه ضعیف،

 ...باشه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دی؟نیم فراریش –

 

 .کرد رها درجا را بازویم

 چیکارش من .نیومد و درآورد بازیمسخره خودش –
 داشتم؟

 

مرد به خندینیم  .زدم روزهایم این عصب   و ضعیف پت 

 

یوتراپ یه !باشه –   .میارم برات دیگه فت  
ا
 خانم یه اصل

 بابا؟ چطوره، .باشه مهربون باهات که کنمیم پیدا خوشگل

 

  .چرخاند سمتم لبخند بدون را صورتش

 .زدم چشمک

 .اومدا خوشت –

 

 :زد ترسر 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 اسب از توام؟ سنهم دارم؟ تو با ایشوچ   چه من –
 .نیفتادم که اصل از افتادم،

 

 قبول که همی    .نشست هایملب روی ایخسته لبخند
 .داشت شکر جای کرد

 

 .شب هشت چرخید، ساعت سمت نگاهم

 

 کار؟ رس برم نداری؟ کاری من با –

 

؟ داشتم درد ویل برو، –  ؟...برسه دادم به یک چ 

 

 .رسوندم وخودم بزب   زنگ یه –

 .گرفتم را جواد شماره   دیدم که را سکوتش

 .داداش جانم، –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بیام شلوغه؟ رستون –

 

نیم هاماشی    بوق و آمد و رفت صدای خط طرف آن از
 .بشنوم واضح را جوابش گذاشت

 مگه؟ نرفبر  دکتر  –

 

 .برگشتم –

 .رسمون ریخته کار کیل که بیا نیسبر  خسته اگه پس –

 

 ۳۴_پارت#

 

 نارین#

 

 من رفیر   و بود دوستانش با عمه دورهیم روز هاشنبهپنج
 .حیوانات دهکده   به

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

، بدون ویل  .رسیدیم نظربه دورتر همیشه از چیتگر ماشی  

 

یم بودن مفید احساس رفتمیم دهکده به کمک برای وقبر 
 جاب   و غذا برایشان مردم کمک با که حیوانابر  کنار کردم،
 .شدیم فراهم امن

 

 .بستم رسمپشت را محوطه آهب   در

 و کنانپارس دویدند، سمتم دیدنم با هاسگ از تعدادی
 .شدند جمع دورم منتظر

 

 هم کمیاب و نژاددار حبر  بودند، ایاندازه و رنگ همه از
 .شدیم پیدا میانشان

 

  .ناری سالم، –
 
 .نیومدی قبل هفته

 

 زدههیجان هایسگ هیاهوی و پارس میان بلندش صدای
 .شد گم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :زدم داد هم من بشنود، را جوابم اینکه برای

  .شدم گرفتار –

 

ده برایشان غذاب   دیدند که منتظر حیوانات زوزه با امنت 
چشم با «مایا» اما کشیدند، عقب دلخور و کوتاه های
  .ایستاد کنارم هوشیار و درخشان های

 

، خانم   چکمه و فرملباس در سماب 
ا
 خانم به شباهبر  اصل

 .نداشت دهکده این از خارج پوششیک

 

  خوشحایل برق آن نبودن و صورتش از
 

 مشخص همیشگ
 .است مشغول ذهنش بود

 

ی –  جون؟ شهره شده، چت  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 مرغآشغال شهرک، نزدیک رفیر   جوون تا چند دوباره –
 .بودن شایک سگا رسوصدای از اهایل .ریخیر   سگا برای

 

 .دیدم پیجشون تو دیشب بود، کاوه گروه کار –

 

 .رهنیم گوششون تو حرف زدیم، زنگ بهشون چندبار –
 .گرفیر   رو حیوانات حایم ژشت

 

 :پرسیدم نگران .بود کارشان عواقب ب   حواسم

 زدن؟ زنگ شهرداری به مردم –

 

 :گفت و داد محوطه به را نگاهش

ی یا سم که کردیم تهدید اهایل از یگ – یم حیوونا به چت  
 .کرد فکری یه باید .شن راحت رسوصدا از که ده

 

 غذا رو سگ تا ۴۵۰ اینجا هم جوریهمی    فکری؟ چه –
 .دیدیم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کنیم عقیم بیشتر  شدیم کاش –

 

  .برگرداندم مایا سمت را نگاهم .شد کشیده آستینم

 

به بیچاره، حیوان هایگوش خایل جای هزارباره   دیدن با
 بتواند کیس که بیایم کنار حقیقت این با توانستم زحمت

 .بیاورد او مهرباب   به موجودی رس را بال این
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 خرخر صدای که کشیدم رسش روی نوازش به دسبر 
 .درآورد خودش از ایرضایتمندانه

 

ون به رس با  .زدم اشاره محوطه از بت 

 .کیوسکش تو نبود دکتر  –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .کرد عمل رو دوتاشون دیروز میاد، فردا –

 شدن؟ چندتا حاال تا –

 

 .هشتاد باالی –

 .نشست لبم روی رضایت لبخند

 ...کاش اما بود، غنیمت هم همی   

 

 .زدم گره گردنم پشت را شالم

وع کجا از .کمک اومدم من ناسالمبر  !خب –  کنم؟ رسر

 

 .زد امشانه به را پوششدستکش دست

 .داریما یدی کار فقط امروز –

 

 !عزیز تیم،پایه –

 .خندید باالخره و

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی عمه از .رسیدم خانه به که بود شده تاریک هوا نبود خت 
 دیر رفتیم دانشگاهش دوران دوستان دیدن به هروقت .
 .حوصلهب   و دیر آمد،یم خانه به

 

 شکایت هایملباس بد بوی از و برسد رس کهاین از قبل
  .انداختم لباسشوب   ماشی    در و کندم را شانهمه کند

 

 در که معطری بدن و رس شامپوی هر با باید هم را خودم
 .سابیدمیم حساب   شدیم پیدا حمام

 

ون که حمام از  آمده مهمان مانهمسایه برای آمدم بت 
 اشعصباب   و بلند فریادهای صدای مؤنث، هم آن بود،
 .رسیدیم اتاقم تا حبر 

 

؟ که کردی خودت گرفتار رو بچه –  چ 

 .شهوظیفه پدرشم، –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ گردنش وبال باید بابایسر  چون وظیفه؟ –   بیسر

 

  من تروخشک بودی، زنم تو –
 
 واس تا توئه؟ وظیفه

 مریضم دیدی وقبر  بودی، رفیقم زدمیم دوسگ خوشیت
 نمردم اینکه از اومدی که حاالم  .خدا امان به کردی ولم
 شدی؟ شایک

 

 .برد هوا به را زن فریاد دلخوری و تعجب

 

 یه .بودم بریده ازت قبلش من !نساز حرف خودت از –
  .اومد پیش مریضیت اون بعد ماه

 

 .شد نرم مرد صدای

 بد برات؟ بودم بدی شوهر من بگو، وراستش !حمیده –
؟ سیلون و ویلون که گذاشتم برات رو خونه کردم  نیسر

 

 :داد جواب طلبکار مخاطبش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !حقم بود، ممهریه –

 

ب   از خواستمنیم چون دادمش بهت من !ناحساب   زن –
 اون و خونه این آواره   ما اگه .بیسر  نامردا محتاج رسپنایه
 .توئه آسایش واس ایمخونه
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 باال آخر تا را صدایش و گذاشتم گوشم روی را هدفون
 .آوردم

 

  از
 
ی که دیدم چشمم گوشه  یک افتاد، پایی    سقف از چت  
 .نوراب   و کوچک جسم

 

 زمی    روی پنجره، زیر سیگاریته .رفتم پنجره کنار رسی    ع
  .شدیم بلند آن از دود هنوز که بود افتاده

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .رفت بامپشت سمت رسم ارادهب  

 

 .نبود بلد کردن خاموش سیگار !احمق مردک

 

 بدهد، آشبر  را مادرش و پدر و پایی    بیاید اینکه جایبه
 .کردیم بازی را دودکش نقش سقف، باالی

 

 :دادم پیام و کردم پیدا گویسر  در را اششماره

 

 «.پایی    نریز رو سیگاراتته»

 

 .بیفتد صفحه روی پیام جواب تا کشید طول دقیقه چند

 

ه؟ آتیش جنگل تریسیم»  «بگت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دادن، هاماهیچه به را بدن مرصق   کالری تمام عاقبت اینم
ی  .شدنیم مغز سهم چت  

 

 «.شهیم دردرس برام ببینه مپنجره زیر عمه»

 

 پیام که مت    روی کنم پرت حرص با را گویسر  خواستمیم
 .شد ظاهر صفحه روی جدیدی

 «.کنمیم جمعش رمیم دارم»

 

 :کنم تایپ تا شد باعث آمدنش کوتاه

 رو مادرت و پدر پایی    برو بیا واییس، باال اینکه عوض»
 «.بده آشبر 

 

 .آمد تررسی    ع جواب باراین

 

 اون فرونکب   جاها خییل توگنده دماغ اگه بگت   یاد»
 «.شهیم حل ترراحت مسائل



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 !ادبب   گاوکله

 «.خدا به معطیل، ادب دوزار واسه»

 

 تصور پیامم خواندن با را پوکرفیسش چهره   توانستمیم
 .کنم

 

  :پیچید خانه در بلند فریادی

 

 !گشنمه !گشنمه –

 

  را فندق …خدا ای
ا
  .بودم کرده فراموش کامل

 .زدیم کهت   ...دیدشیم اگر عمه

 

 به را بیچاره حیوان نداشتم، ایچاره کردیم درک کاش
  .بودند آورده دهکده



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

یم فراموش اغلب که بودند رسگرم حدیبه همه هم آنجا
 .شد

 .ریختم برایش تخمه کیم و رفتم قفسش سمتبه

 

ایط گوگل در باید نداشتم مینا مرغ حاال تا  از نگهداری رسر
 .کردمیم رسچ را آن
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 حیاط در و موتور صدای که کشیدم دراز تختم روی
  .آمد

  از پایم کف و کتف تمام بودم، خسته
 

یم ذقذق خستگ
 .کرد

 

  از و شد گرم هایمچشم زود خییل
 

 .شدم بیهوش خستگ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...خزید خوابم میان که ایناله صدای

 

  .خواستیم کمک کیس ...جاب  

 ...پدرم

 

  اما پریدم، خواب از زدهوحشت
 
 بیداری به کابوسم ادامه

 .بود کرده رسایت

 

 ناله؟ ...شبیه صداب   و آمدیم سوخته غذای بوی

 

 ...چرخاندم چشم بو منبع دنبالبه احمقانه اتاق، تاریگ در

  ...خوردیمنیم شام که ما 

 

 
 
واقیع امشنیده آنچه که کرد مطمئنم ایمردانه پردرد ناله
 .ست

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون به پنجره از   رسجای موتور کشیدم، رسک بت 
 

همیشگ
  ...پس نبود، اش

 

 .پرید رسم از خواب

 ...خدا یا –

 

ون رسعت با و شدم بلند جایم از  ...دویدم بت 

ه     ...کشیدم پایی    را روروبه واحد در دستگت 

 

 ...کوبیدم در به محکم اما بود، باز

 :زد صدا بغض و درد از پر کیس

 یاشار؟ –

 

ببه را در  .دادم هل ض 

 آقا؟ ...وای –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تنه داشت سیع بریدهنفس و خسته .بود زمی    روی رسش
 .بکشد پایی    را پاهایش و

 ...دویدم سمتش

 

 کنم، بلندش تا گرفتم اششانه دور را دستم دستپاچه
  ...افتاد پایی    به تخت از محکم اشتنه ...اما

 

مرد «آخ» و امزدهوحشت «!نه» صدای  .پیچید اتاق در پت 

 

ده همبه محکم درد از را هایشپلک  .بود فرسر

 

 کابوس یک شبیه بیشتر  این اما بودم، خواب هنوز شاید
  .کردم مرتب و گرفتم را نحیفش پاهای گیج و گنگ .بود

 

  یا بغض از آمد،نیم باال نفسش
 

 ...خستگ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

خانه لرزانش انگشت با  نهایتب   مکاب   داد، نشان را آشت  
 دود آن در از نشده، اپن هنوز قدیم، سبکبه آشنا،
 .آمدیم هال به سیایه

 

 .شوم دور او از ترسیدمیم

 ...شما ویل –

 

 
 
 حرق   ویل رفت پایی    و باال عمیقر  نفس با اشسینه قفسه
 .نزد

 

خانه اگر  ...جهیدم جا از گرفت؟یم آتش آشت  

 

 ...میام االن نخورید، تکون –

 

 
 
 که البته شد؛ کشیده تلخ پوزخندی به و لرزید لبش گوشه
 .خوردنیم تکان

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 ...کردم خاموش را غذا زیر و رساندم اجاق به را خودم
  یک

 
 زیرش که خورشبر  و شدهجزغاله برنج کوچک قابلمه
 .بود خاموش

 

ه    و کشیدم زحمت با را پنجره زدهزنگ و فلزی دستگت 
 به دواندوان آمد، داخل به که تازه هوای .کردم بازش
  .برگشتم هال

 

مرد نگاه  .بود سقف به پت 

 و کنم بلند را رسش کردم سیع و برداشتم تخت از را متکا
  .بگذارم آن روی

 

 تخت روی شدهپهن مشمای به کردمیم سیع مدت تمام
ی درد اما نکنم، نگاه  .رفتفرویم قلبم در تت  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بیاید جا نفسم تا انداختم زمی    روی کنارش را خودم

 

 :کرد زمزمه غمگی    و گرفته

 خونه ترسیدم ...ترسیدم کنم، خاموشش برم خواستمیم –
ه آتیش  .بگت 

 

 :گفتم حرص با .شدنیم اما نشوم، عصباب   کردم سیع

 .بذاره تنهاتون نباید پرستون –

 

 .کند دفاع پرسش از خواست استیصال با

 غذا ...هست هنوز یاشار کرد فکر بود، حمیده کار –
 .برامون بود آورده

 

 و رها را پدرش توانستیم چطور !مسئولیتب   یاشار
 ...دنبال

 

 
 
  مالفه

 
 .کشیدم رویش را تخت پای مچاله



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  با
 
مندیک  :زد لب رسر

  ...شدم علیل –

 

 .کردم مرتب نلرزند کردمیم سیع که هاب  دست با را مالفه

 .بیاد تا مونمیم پیشتون –

 

 .شهیم پیداش دیگه االنا نکنه، درد دستت –

 

 .کنم ولش خدا امان به توانستمنیم بود که بود غریبه

 

 و راحبر  مبل حبر  دیوار، در، از اطراف، از را حواسم باید
 
 
 ...گرفتمیم رویمروبه کهنه

 

  .داشتم خاطره کودیک تمام اندازه  به اینجا از من

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

، هایسال طول در  گذاشته اینجا به پا کم خییل تنهاب 
رنگ موکت حبر  .بودم  قدییم بازی زمی    همان زیرمان ست  
  .نه هاوسیله باقر  اما بود، مادرم و من

 

ینه فرش یک کهنه، نفره  شش مبل  طرچ با قرمزرنگ متر
 شده داده قرار پنجره زیر که سیاه فلزی تخت و قدییم
 .دید آنجا شدیم که دادیم تشکیل را ایاثاثیه تنها بود؛

 

  تنها تختصفحه تلویزیون
 
 .بود اتاق نو و سالم وسیله

 

م؟ برنج براتون خواینیم –  بت  

 

 .بری توب  یم !نه –

 

 .گرداند او سمت را رسم اشعصب   و بلند صدای
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  بود، ایستاده در دم
 
 کار آن در که مارکبر  هایت   فرم جلیقه

 .آویزان دستش از کردیم

 

 باز را در کنمنیم حرکبر  و امزده زل او به فقط دید وقبر 
ون سمت رسش با حرف، بدون و داشت نگه  .زد اشاره بت 

 

مرد بیچاره انداختم، پدرش به نگایهنیم  !پت 

 

 .زنمیم رس بهتون میام بازم –

 

 .داد تکان را در یاشار

ون نکرده، الزم –  !بت 

 

  مانند
 

 جایم از باشد شده رها سنگقالب از که سنگ
 .رفتم در سمت و پریدم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی خواستیم دلم  اما شود، خنک دلم تا بگویم چت  
مرد نگاه سنگیب    به فقط شد باعث هایمشانه روی پت 
 .کنم بسنده رسزنش و نفرت از پر نگایه

 

 یاشار#

 

 .کرد رسزنشم دلخوری با

 .کمکم بود اومده توپیدی؟ چرا بچه به –

 

 .کوبیدم همبه محکم را در ارادهب  

  .بدونه رو خودش حد باید –

 

 ...افتادمیم داشتم –

  .رساندم او به را خودم بلند گام چند با

 

 از را اشرفتهآب هیکل و انداختم پایش و شانه زیر دست
 ...کردم بلند زمی   



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .خوردییم تکون نباید رسم،یم دارم گفتم که من –

 

 .گذاشتمش تخت روی .گرفت امشانه دور را دستش
 .لرزید بیشتر  صدایش فقط اما بخندد، خواست

 .زمی    انداختم تخت از کنه، بلندم رفت –

 !بدتر دیگه –

 

 .آورده طویط کنم فکر –

 رسش زیر و برداشتم را متکا فقط ندادم، را جوابش
 .گذاشتم

 

 :داد ادامه اضار با ویل دید، را اممحیلکم

  .اومدیم طویط صدا –

 

ه در به نگاهش  .بود خت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون کالفه را نفسم  .دادم بت 

 .نکنه درد دستش کرد، کمک .نکن نگاه جوری اون بابا –
ه .رفت شد تموم  .دردرسه فقط دختر

 

 ۴۰_پارت#

 

 .کرد باریک چشم برایم رسزنش با

 

 باشه؟ داشته تونهیم دردرسی چه بچه –

  .شود عوض خانه هوای تا کردم باز را هاپنجره

 

 .خدا رو تو کن ولمون ست؟بچه این –

  از تشکرته؟ عوض –
 
 ...خودش خونه

 

 .کردم قطع را حرفش 

 خوبه؟ کانیمانگا بذارم؟ فیلم برات خواییم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .نبود قضیه کنول

 .خوبیه دختر  –

 

 .توپیدم سمتش و زدم کمر به دست

 عی    جوریچه دیدییم باید .جوگت   هم فضوله هم –
 .درخت باالی بود رفته میمون

 

ش فهمیدم داد، من به که را کنجکاوش هایچشم  خرابتر
 :گفتم ناامیدی با .امکرده

 .اومدیم بدت نازشو که تو –

 

 بو نیا دنبالم گهیم دمش به شناسم،یم رو ههعمه چون –
 .داد جا بهمون که موندم کارش تو هنوز .دییم

 

 .آمدیم پنجره از خنگ باد

  ...وکولهکج همه کردم، پهن رویش را مالفه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .همونه برادرزاده   اینم –

  و تخم به معلومه !نه –
 
 .رفته مادرش ترکه

 

ی عمد از  .گفتنیم جانشحمیده از چت  

  .کشیدم رویش از را پارچه حرص با

 

  .بپوشانم را جایشهمه کردم سیع دوباره و تکاندم

 ...گناه کردی،نیم دعواش –

 

  !بابا؟ –

  .داد پنجره هایمیله به و گرفت من از را نگاهش

 

 گرفته؟ رو چشمت پایی    انداخته تخت از رو تو چون –

 

؟یم شعمه خاطر واس –
 
 یک



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی  .کردنیم نگاهم بهتر  همان .فروریخت امسینه درون چت  

 

 ش؟عمه –

  آره، –
ا
 ...اومده شبرادرزاده بفهمه مثل

 نارین، الغر گردن جایبه و گرفتم گردنم پشت را دستم
 .دادم فشارش زدهحرص و محکم

 

 .اینجا بذاره رو پاش دیگه کنهیم غلط شبرادرزاده –
ون خونه از هروقت دیگه .بود بار یه همی     درو رفتم بت 
 .کنمیم قفل

 

ل  .گشتم فلش داخل و برداشتم کنارش از را تلویزیون کنتر

 .شدم خسته خورهیم همبه حالم تخت این از دیگه –

 

 .توپیدم او به

یوتراپه با شه؟ تموم خواییم –  .کن همکاری فت  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بودم برده باال را صدایم اما باشم، تلخ خواستمنیم
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  .چرخید سمتش رسعتبه رسم

 به را رسم بود، نشسته اشپیشاب   به غصه از که چیب  
  .انداخت دوران

 

 را، زدن حرف نرم و زباب   محبت نبودم؛ بلد !من به لعنت
 همه مانتنهاب   و او بیماری طوالب   زمان این در شاید یا

 .بود شده فراموشم

 

  با و آرام
 
مندیک  :گفتم رسر

ی دیگه .بابا آخراشه، –  .نمونده چت  

 

یز صدایش  .بود رسزنش لت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم تخت این روی دارم من !نداره کار که زدن حرف –
  .زنده یا ایمرده !عبدی بگه زنهنیم درو این یگ .پوسم

 

  روی
 
 بود مزخرف چقدر دادن امید .شدم آوار تخت لبه
 .بودی عالم ناامید خودت وقبر 

 

 .پارک برمتیم بشیب   ویلچر رو –

 

 قهر گرفت، من از را فروغشب   و گودرفته هایچشم نگاه
 .بود الکاتبی   کرام با اشآشبر  کردیم که

 

ک خاطربه همه اینها   .بود وضعخل دختر

 

شان ناری هایحماقت داشتم، گرفتاری کم   .کردیم بیشتر

 

خانه، در   آشت  
 
یقرمه کوچک قابلمه یم کنایه من به ست  

 .من مادری مهر تمام از هم این زد،



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 و رفتم بابا رساغ بعد .ریختم پلوپز در و شستم برنج کیم
ی اش؛شخیص کارهای   روتی    دیگر که چت  

 
 شده ما زندیک

 .بود

 

 دهم،یم کفاره گفتیم کیس امگندزده افکار منجالب ته
 ...اشتباه برای ایکفاره

 

 رضا به باید .بود کشیده دم هم برنج شد، تمام که کارها
 حمام به را پدرم کمکش با و بیاید عرص تا زدمیم زنگ
یم  .بت 

 

مرد رساغ دوباره ناهار، از بعد   .رفتم پت 

 

 پشتشکم موهای کردم، ماشی    را سفیدش یکدست ریش
  .کردم مرتب قیچ   با را

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 گوش سکوت با مدت تمام کرد، تمام غرغر با را قهرش
  .دادم

 

 
 
ی گذاشتم،یم برایش را تحملم و صت   همه   برای چت  

 
 بقیه

  ها،ساعت
 
  .ماندنیم هاآدم بقیه

 

 نصیب پوسته، جز هیچ، و کردمیم خرج او برای را خودم
 .شدنیم خودم

 

 درحال بکشد، دراز حمام هایرسامیک روی آمدنیم دلم
  مشمای کردن پهن

 
 با آمد، رضا که بودم حمام کف بزریک

 .شستم را بابا کمکش
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خانه به کردم، تنش که را هایشلباس  زیر و رفتم آشت  
ی  .کردم روشن را کتر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 عادت به باز،نیمه هاب  چشم با بود؛ خوابیده برگشتم وقبر 
 .همیشه

 

 .داد نشان را سقف انگشت با رضا

 

 حیاط انباری در را پرسش بندری زینال تلویزیون، داخل 
  .کردم خاموشش کرد،یم زنداب  

 

  .رفتیم بامپشت به آرام رضا، همراه

 

 عرص سنگی    و کردهدم هوای گذاشتم بام به که را پایم
  .کرد پشیمانم آمدن از تهران،

 

  .شدیم خفه بزنه، بارون تا چند بیاد پایت    –

 

  .بود اطراف به کشیدن رسک مشغول نداد، را جوابم رضا



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .هابزرگه بومشپشت –

 

  مثل کولر، و دیش و خرپشته با بامپشت
 
 بود، هابام بقیه

 .باشد داشته کنجکاوی ارزش که نداشت جالب   چت   

 

 :گفتم تفاوتب  

 حساب جلو حیاط و پارکینگ با زیاده، خونه زیربنای –
 .زمینه کیل کب  

 

 کوبن؟نیم چرا .آره –

 

 بود، شده خم کوچه سمتبه .ندید را انداختنم باال شانه
ی انگار دقیق،  .باشد نکرده باور را دیدیم که چت  

 

 .کشید عقب را خودش خنده با

 چیه؟ –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شدم خم بام کوتاه دیوار از و رفتم جلو

 

  یک با دیدمش،
 
ی فضای جای کوچک، بیلچه  که ست  

ینه هر از حاال و گذاشته دیوار کنار شهرداری  خایل ایست  
 .کندیم را بود

 

  گلدان
 
 .بود کنارش کوچک نهال یک با بزریک

 

 .زد اشاره نارین به باز نیش با

 .اینجاست شب تا کنه،یم داره بیلچه با –

 

 .زدم پوزخند

–  
 

 .بره یادش زیست محیط نکشیده گشنگ

 

یشکم بود، همی    شک بدون مشکلش  .ست 

 .برد فرو هایشجیب را دستش رضا



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

–  
ا
 برادرزاده   یه نمیاد ورقشق دانشگاه استاد اون به  اصل
 .باشه داشته دیوونه

 

  با
 

  روی خستگ
 
 .زدم تکیه دیوار لبه

 

  اگه .کن فکر !یاشار ویل –
 
  هریک تهران، همه

 
 گوشه

یم گلدون یه شپنجره پشت کاشت،یم درخت یه حیاطش
 شد؟نیم بهتر  هم هوا ذاشت،

 

ه مرض –  ها؟داره واگت   دختر

 

 .کرد رجوعش و رفع تند شد، رسخ صورتش

 

ی یه جوریهمی    –   .گفتم چت  
ا
 آخه؟ داره حیاط یک اصل
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ون را سیگار پاکت و کردم جیبم در دست  .کشیدم بت 

 

 .زد اشاره پاکت به زدهتعجب

 جیبت؟ تو چیه این !یاشار –

 

 .گشتم فندک دنبال هایمجیب لمس با توجه، بدون

  حاال؟ تا ندیدی !سیگاره –

 

 .زد اشاره دستم به .نیامد کوتاه ویل گرفت، را امکنایه

 فوقش یگ، مایه کشم،یم منم !خدا خر پاکته، یه این –
 ور؟اون و وراین خودت با برییم پاکت ...دوتا

 

ون جیبم ته از را فندک  .کشیدم بت 

 .ذارمیم کنار شه خوب بابام .مدته یه این فقط –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !یاشار –

 .گرفتم سمتش سکوت عالمتبه را دستم

 

  .نداد ادامه و کوبید زمی    به لگدی

، کندن صدای و بود سکوت  موتور شدن رد گایه و زمی  
 .قدییم هایکوچه این در ماشیب   یا

 

  کردی؟ چیکار زنه با –

  .فرودادم سینه به را امید سؤال و دود تلچ  

 

 با هایمریه بستم، نیکوتی    نکردن فرار برای را دهانم
 .سوخت دلپذیر گرماب  

ون مییلب   با را دود  .دادم بت 

 .دمیم رسویس بهش رمیم باریه ایهفته گذرونیم،یم –

 

ده ناراحبر  از صورتش  .شد فرسر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !آخه؟ چ   رسویس !توب   مرد .میتت مرده ارواح نگو –

 

ون را بازدمم   از نفسم اما .پرکنایه صدادار، دادم؛ بت 
 

 تنگ
 .درنیامد

 

 زوری که حاال گفتم .تماشا هم فاله هم گفتم اولش –
 بار اولی    .کنمیم حایل یه منم اومده، پیش موقعیتش
 .نبود سخت

 

 پیش که پاهاب   آن ...در دم شدن اجت   مزخرف حس آن
 ...بودند نرفته

 

 نیازی و هامالفه خشخش .کردم خاموش که برقر  کلید
 .بود گرفته دست به را اوضاع افسار که مردانه

 

نیم و دیدم رو کارم بزنم زل چشاش تو اینکه بدون –
ون اومدم ساعته  .بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کرد تلخ را دهانم کوتاه ایخنده اش،یادآوری با

 

ی داره حکمبر  چه ...لعنبر  –  عادی روز تو شاید که چت  
  باشه زوری اگه حرسته، برات

ه؟یم کوفت مزه    گت 
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  .انداخت پایی    را دلواپسش نگاه زد، تکیه کنارم هم او

 

 زدن حرف بود؛ خوب کردنیم نگاهم اینکه بود، خوب
 .شدیم ترراحت

 

 رهیم توقعش گذرهیم هرچ   .مبریده .مخسته رضا، جون –
 اینکه عوض رمیم پیشش بیشتر  چقدر هر انگار ...باالتر
 .شهیم ترتشنه بشه ست  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .شد قفل بازویم دور انگشتانش

 

؟ خواییم غلیط چه شه وابسته بهت –  کب 

 

  .نداشت من حال از خت  

 آن دود با را مگو هایحرف تا زدم سیگار به محکیم پک
  .دهم فرو

 

 .داد تکان رس برایم تأسف با

   یاشار؟ کردی، چیکار خودت با –

 

 و آورد هجوم گلویم به خشم اختیارب   .زد آتشم رسزنشش
 .برد باال را صدایم

 

 فقط گفت عوضیش دکتر  !ندیدی؟ !بودم مجبور –
 بودن اون نظر تحت سال دو از بعد .خصوض بیمارستان



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی کدوم  دادم هریک نشون رو پرونده کرد؟یم قبولمون دکتر
 داغون رو نخاعش تومور بدم، طول دیگه خورده یه گفت
 .بود ریسک عمل هم موقع همون .کنهیم

 

 من رحمب   روزگار زدم،یم داد رسش که نبود رفیقم انگار
 .بود

 

 رفتم .آوردمیم کم بازم دادمیم اگه رو خونه پیش پول –
 همه به .دننیم بوده، قراردادی گفیر   وام، واسه دانشگاه

  !همه انداختم، رو

 

ون گلویم از شدهمنقطع و تند هایمنفس   .آمدیم بت 

 

  .رفتیم بی    از داشت بابام دیدی، که تو !انصافب   –

 

 خفه و داد قورت را درد شدیم چقدر !خالص و گفتم
  شد؟



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کردم پرت زمی    روی را سیگار

 !پایی    بریم –

 

 :زد صدایم پشیماب   با

  !یاشار –

 

 .نکردم نگاهش

 .شهیم بیدار االن بابام بریم، –

 

 با را بود مانده کنارم مردانه و مرد که کیس تنها آخرش
 .دادمیم فراری گندم اخالق

 

 ش؟واسه بکنیم چاله بریم –

ببه را رسم صدایش، در خنده زنگ با  .گرفتم باال ض 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ –  چ 

  .زد اشاره کوچه به ابرو و رس با

 

 یک از ردی و شوچ   داشت، عجیب   حال هایشچشم
 .کند پنهانش کردیم سیع که نگراب  

 

 .کمکش بریم گم،یم رو ناری –

 

 .نزنم لبخند نتوانستم

د را امشانه برادرانه انگشتانش،  .فرسر

 

 .دیدم رو اخمت بس از پوکید دلم !پرس بخند –

  .نشست بازویش روی دستم
 
 فقط مرا مزخرف زندیک

 .کردیم گذران قابل او رفاقت

 

   :کرد زمزمه گوشم زیر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کن کم سیگارتم .رفیقیم –
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نیم دروغ من ششم حس ویل گذشت، هم غروب آن
 .گفت

 

  تا کشید طول روز یک فقط روز، یک
 
ک رسوکله  دختر

 .شود پیدایش فضول

 

  آمد،یم دنگدنگ صدای که شدیم دقیقه پنج
 
 از دقیقا

  نه که پارکینگ پارکینگ، سمت
 
 که داریسقف محوطه

 پارک آن زیر من جیپ آخر در و فلور دو تیبا نارین، پراید
 .بود

 

 کشیده پنجره سمت توانست یم کهتاجاب   را رسش بابا
 .نیاورد طاقت باالخره .دربیاورد او کار از رس بتواند تا بود



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

،یم چیکار اونجا –  جون؟ دختر  کب 

 

  که هم ناری
ا
قدم با !کند صدایش پدرم نبود منتظر اصل

 .آمد پنجره سمت باز نیش و تند های

 

د دست در را پنجره محافظ هایمیله  .فرسر

 

 درست فندق قفس برای جا یه دارم !عبدی عمو سالم، –
 .کنمیم

 

 :کرد کامل را توضیحاتش بابا، سکوت مقابل در

 .دارم نگه خونه تو ندارم حق گفت عمه مینامه، مرغ –

 

  دیوار به انگشت با بابا
 
 .زد اشاره پارکینگ گوشه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

،یم ترکشزهله هاگربه که اونجا –  .کرده سکته شب تا کی  

 

  و لب
 
 .شد آویزان ناراحبر  با ناری لوچه

م که پنجشنبه تا دارم، نگهش مجبورم –  .بدم پسش بت 

 

 صاحبش؟ به بدی پس –

 

 آوردمش، حیوانات دهکده   از خودمم، که صاحبش !نه –
؟ حاال تا چیتگره، طرفای  رفتی  

 

 .کشیدیم حرف به را پدرم ماهرانه

 یم تو که اینجا رفتم، که چیتگرو –
 
 .نه رو یک

 

 .آمد حیاط از اینخراشیده صدای

 !ناری !ناری –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کرد اشاره عقب به رس با و خندید ریز

 .کنهیم صدام برم، –

 

م پیشنهادش با پدرم  .کرد غافلگت 

 .کمکت بیاد یاشار کن صت   –

 

 به اخم، با هامیله ورای از دو هر بزنیم حرق   اینکه بدون
 .زدیم زل هم

 

آقازاده مزاحم .بلدم خودم رو زدن دیوار به میخ یه !نه –
 .شمنیم تون

 

 را شیطان ببیند، را سگم روی آن اینکه از قبل !دراززبان
 .کردم لعنت

 

 گرفته، تماس من با کیس که گفتیم نوکیا آشنای ملودی
 .زنگتک و پیام یک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 رو خودت !توب   بعدی رسویس، رمیم دارم من یاشار –
 .هایت   برسون
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 .انداختم جیبم در را گویسر  و کردم تایپ «اومدم» یک

 

  .کار رس گردمبریم دارم من بابا، –

 .برس کارت به برو ...باشه –

 

 .بزن زنگ داشبر  کاری –

 .بود حیاط داخل دنگدنگ ب   حواسش

 

 .بزن بچه این واسه چکش دوتا راهت رس ری،یم داری –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .زدم چنگ مبل روی از را امجلیقه

 زدم؟ حرف یک واسه دیروز همهاین –

 

 .زدنه چکش یه –

  .کشیدم تن به را جلیقه

 

 گوش من حرف به تو شده بار یه آخه؟ کب  یم لج یک با –
 .نذار محلش گمیم بدی؟

 

 گرد برایم باررسزنش را چشمانش و گرداند سمتم را رسش
 .کرد

 .دارم مردم دختر  کار به چیکار من سنمه؟هم قدمه؟هم –

 

 .آوردم برایش را دالیلم تأکید با و شمرده

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ونمون اینجا از خواییم –  کافیه فقط فلور کنه؟ بت 
ین شبرادرزاده بفهمه  تو کرده، پیدا من به ربیط کوچیکتر

 !کن باور !بابا خیابونیم،

  

ون خانه از  زدمیم حرف برایش باید بس از گایه زدم، بت 
  ...که

 

کوبیدن چکش به و گذشتم حیاط داخل دختر  کنار از
 .نکردم نگاه حبر  اشناشیانه های

 

 .رفتم رسویس شب یازده ساعت تا

 خانه به نتوانستم که ریخت رسم کار حدیبه فروشگاه
 کمک گفت زدم زنگ پدرم به بار هر اینکه عجیب برگردم،

  .خواهدنیم

 

 دیدم؛ خودم هایچشم با برگشتم خانه به وقبر  را دلیلش
 به و شده نارین خام پدرم گفتیم تخت کنار پرنده   قفس
 .کرده خیانت من



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  بود، خواب که هم خودش
 
 شدت از هم پلکش گوشه

 .نداشت چی    فشار

 

 .دادیم دستم کار هابازیبچه این آخرش

 هم بدصدا و زشت مینای مرغ داشتم گرفتاری کم خودم
 .بود شده اضافه آنها به

 

  !بگو را فلور

 هایگربه برای لذیذی شام .برداشتم قفس سمت قدیم
 .شدیم ولگرد

 

  ...افتاد پدرم به نگاهم

 ...شدم متوقف درجایم پشیمان

 و فرستام ناری برای غلییط   لعنت

 .کردم کج در، سمت را راهم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 از بهتر  دادمیم خت   خودم .گرفتم را فلور شماره   حیاط، در
  از را مرغش جیغ صدای که بود این

 
 .بشنود ما خانه
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 نارین#

 

 .دادیم نشان فرویسر مرغ یک در را آنها اینستایشان الیو

 

 رفقایش از یگ بود، نشده پیاده ماشی    از خودش کاوه
 .کردیم خرید مغازه داخل داشت

 

 .دادم فشار همبه را هایمدندان حرص با

  نبود؟ خاص آقای کاق   اندازه  به

 

 
ا
ی چه خواستیم مثل   !کند؟ ثابت را چت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

  نیست؟ درد بدون مرفه یک اینکه

 

هاب   و هامهماب   کنار در اینکه
 و غش برایش که دختر

 حقوق مدافع جنتلمن یک خودش کردند،یم ضعف
 است؟ حیوانات

 

یم تمجید و تعریف هایکامنت چقدر امروز همی   
 .کند جمع توانست

 

 به «شوالیه» پستش زیر چقدر !مغزسبک مشت یک
  !دانستیم خدا بستندیم نافش

 

ی توهم !شوالیه های فانتر  دن مرد این !صوربر  دختر
  .نبود هم کیشوت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

، با  شایان به و شدم بلند .شدنیم درست کاری نشسیر 
یم او به و زدمیم حرف تلفن با طورکههمان .زدم زنگ
 .پوشیدم را هایملباس شده، خت   چه گفتم

 

 !ناری؟ ری،یم کجا –

 که طوری .بودم زده گند !وای !عمه عصباب   و تت    صدای
همه دادیم نشان بود ایستاده در جلوی سینهبهدست او

 .شنیده را چت   

 

 و برداشتم را کیفم .باشم خونرسد و عادی کردم سیع
 .کردم رد گردنم از را بندش

  .دارم کار –

 

 ری؟یم ایشدهخراب کدوم دوباره –

 

 .گردمبریم زود –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

–  
ا
 به م؟چیکاره اینجا من بری؟ خواییم یک اجازه   با اصل
 ...دیگه بری خدا

 

 کردم باز را کمد در .گذشتیم کار از کار کردمیم دیر اگر
ون بقیه میان از شایل و  .کشیدم بت 

 

 قانوب   سن به .نیستم که بچه !عمه؟ سالمه، چند من –
 ...رسیدم

 

بهت گرداند، خودش سمت مرا و کشید محکم را بازویم
 :پرسید عصب   و زده

  !قانون؟ –

 

ی  .کرد پشیمانم حرفم از که بود چشمانش در چت  

  ...دررفت دهنم از ...عمه ببخشید ...ببخشید –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 
 
یک فلور و ترمشغول ذهنم .زدم اشگونه روی آرایم بوسه
 .دربیاورم دلش از رفیر   قبل   بتوانم که بود آن از تردنده
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 اینکه محضبه .زدم زنگ آژانس به و برداشتم را گویسر 
اک شماره شنید  دستم از را گویسر  .آمد جلو دهمیم اشتر
 .کرد قطع را تماس و کشید

 

؟یم چیکار !عمه –  کب 

 .بزنیم حرف باید ما –

 

  !نه االن –

 صدای شدند،یم جمع هاسگ .کنم دیر بود کاق  
 کشتندیم را بیچاره هایحیوان اگر ...اهایل ...پارسشان

 چه؟

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  به نگاه بدون
 
 انداختم رسم روی را شالم اشعصباب   قیافه

ون اتاق از و  .زدم بت 

 .گرفتمیم اسنپ باید

 

 .کشید دستم از را امگویسر  و رسید من به حیاط در

 .بود بعید عمه از کارها این .شدم خشک ایلحظه

 

 .زدم زل دستش میان گویسر  به زدهبهت

ی رو ماشینم هم توب  نیم تو ...فلور –   .گوشیم هم بگت 

 

 .زد گره درهم را کوتاهش ابروهای

 

 !خطرناکه .نداری یعب   بری، نداری حق گمیم بهت –

 

 .کوبیدم زمی    بر پا قراریب   با

 !نیست –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 من و کشید طول ثانیه چند فقط شد، وارد در از یاشار
ون عمه دست از را خودم  رفته او سمت و کشیده بت 
  .بودم

 

 .دمیم بهت رو پولش .جا یه تا بت   ومن !یاشار –

 

 .داد هشدار و آمد رسمپشت عمه

 !نارین –

 

 .دمیم دویست برسون، ومن –

  تا را موتورش من، به توجهب  
 
 .داد هل دیوار گوشه

 

 صدا هشدار با را اسمم که عمه به و گفتم را «سیصد»
 .ندادم محل زد

 .ندارم بیشتر  !سیصد –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را این گاوکله حداقل کاش نبود، من با لجبازی وقت حاال
 .کردیم درک

 

 .شد متوقف کنارم فلور هایصندل تت    و محکم تقتق

 

 !کن عذرخوایه آقا از .بود زشت خییل حرفات !نارین –

 

 زد گره سینه روی را هایشدست من، به تفاوتب   یاشار،
  .دوخت چشم عمه به و

 را خودم چرا .بردنیم کوچه رس تا مرا او اجازه   بدون
 کردم؟ کوچک جلویش

 

  .برگشتم عمه سمت

ه ومن اونم –  .دربستیه از پر خیابون .رمیم خودم نت 

 

 میاری؟ نه من حرف رو چطور –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 زل اشعصباب   صورت به و چرخیدم درجایم مستأصل،
 .زدم

 

 آژانس زنمیم زنگ وقبر  !فلور؟ م،واسه گذاشبر  چاره –
،یم کنسلش ییم رو گوشیم کب  م، اسنپ که گت   من نگت 

 .گذشته کار از کار برسم دیر بریزم؟ رسم به باید خایک چه
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 .کرد بند دستم به را رسدش انگشتان

 .داره خطر !عزیزم نرو، –

 

؟یم چ   –
 
؟ خطر یک   چ 

 

 .شهیم پیدا آدم جور هزار اونجا –

 

 .کشنیم رو سگا مردم مجبورم؟ بیب  نیم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

، سگ یه – ، هم خییل کمتر تر شهرم بهتر  .تمت  

 

 .کردم آزاد انگشتانش فشار از را دستم

 ...ناری –

 

 و گرفت را بازویم بروم در سمت و برگردم اینکه از قبل
 .کشید یاشار جلوی تا مرا

 

 .ایستاد رویشروبه

یش؟ توب  یم –   بت 

 

 .برگشت خودشان واحد و پنجره سمت یاشار مردد نگاه

 

 .آورد ترپایی    را صدایش عمه

 .برسون رو ناری نداره، کاری بابات اگه ببی    برو –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .داد تکان تأیید به رسی

  !باشه –

 

 اطاعت یک حیاط، به شدنش وارد زمان از کلمه اولی   
 .خشک

 

ش، –  .باش مواظبش ویل بت 

 

 .شد دور ما از بلند هاب  گام با یاشار

 

 .گذاشت هایمدست در نگاهش همراه به را امگویسر 

 

 .داد تذکر جدی و آرام

 !رینیم جلو داشت خطر –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .پیچید خودش دور را هایششانه روی حریر شال

 

 ...عمه –

 .رفت خانه سمت من، به نگایه بدون و چرخید

 

 ...دادمیم توضیح برایش و زدمیم حرف او با شب شب،

 

  !درست بود، کرده بزرگم عمه .نبودم نشناسنمک من

  ...امروز فقط ...اما

 

 .گرفتمیم را کاوه جلوی باید

 .بودند شده من گرفتار هم پدرش و یاشار

 

 .بزنم حرف عبدی عمو با تا شدم نزدیک پنجره به

 

 .زدیم غر یاشار رس خلقکج



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...حیاط تو اومده شورت و تاپ با کنه،نیم حیا زنیکه –

 

 .بود پاش شلوارک –

 

  .برداشتم عقب به قدم یک

 .گشتیم راحت همیشه عمه خب، بود؟ عمه منظورش

 

 کوتاهش، یل شلوارک کردم، فکر بود تنش که لبایس به
  که نازیک شال و ایحلقه تاپ

ا
  عمل

 
 .نداشت پوشانندیک

 

  .کنهیم پاره وآسمون ادعاشم داره؟ فرقر  چه –
ا
 استاد مثل

 .دانشگاهه

 

  .گرفت دلم هایشحرف از نبود، خودم دست

 

 فلور .کردیم قضاوتش داشت شناخت،نیم را عمه
 .نداشت پوشش طرز این از منظوری



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 .آمد پایی    هاپله از باالخره یاشار

، شلوار و مدادینوک بلوز یم متفاوت را اشقیافه جی  
 .کرد

 

 .ایستاد رویم جلوی

 .سیصد –

 

 .ماند باز تعجب از دهانم

 .بود جواب منتظر

 

 :گفتم بریدهبریده

  .برییم ومن عمه خاطربه تو ...تو –

–  
 
 .رسجاشه ما معامله



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .زدم گره سینه به را امشدهمشت هایدست !طور؟این که

 

 .دویست –

  .پنجاه و دویست –

 

 .بود سیصد پدرم، ماه این حقوق مانده  ته

 .قبول –

 

 .رفتم رسشپشت هم من شد، ماشینش سوار و چرخید

 

 کنایه کارش تالق   برای بچرخاند، را سوئیچ اینکه از قبل
 .زدم

 شه؟یم روشن ماشینت حاال –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 محوطه در پرقدرت قدییم، جیپ صدای .چرخید سوئیچ
 .بود اعصابب   صاحبش مثل شد؛ پخش

 

  که پخیسر  دستگاه سمت برد را دستش
 
 جایش قبل دفعه

 .بود خایل

 .خواند نیمه از را جزیره قمییسر  سیاوش

 

 شدم، پشیمان بودم گرفته که تصمییم از مست   طول در
، از نه   .رفیر   تنها از رفیر 

 .آمد یم دردرس بوی .شدمیم بقیه و شایان منتظر کاش

 

 مدل ماشی    چند خرابه، یک نزدیک شهرک، به نرسیده
یم نفری هشتهفت .بود شده پارک وانت یک و باال

  که دید شدیم هم دور همان از شدند؛
 
 هاگویسر  همه

 .باالست

 

 .بود شده جمع گوشت کپه یک دور ولگرد هایسگ



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

یشانپانزده حدود به یاشار  .داشت نگه رسید که متر

 سمتشان و پریدم پایی    ماشی    از کردن ترمز محضبه
 .دویدم

 

 :زدم داد رسیدن محضبه

 کنید؟یم غلیط چه دارید –

 

 همچنان اما گرداندند، سمتم را رسشان نفر دویگ
  .بودند گرفیر   فیلم مشغول

 

  .ایستادم جلویشان

 .دیدشونیم کشیر   به دارید فقط شما –

 

 باشد فهمیده انگار کرد، غرش سمتم به هاسگ از یگ
 .امآمده ضیافتشان زدن هم به برای

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

نایم گازت !خانم کنار، برو –  .گت 

 

  .زدم اشاره وانت به

یدش –  .غلطه کارتون .اینجا از بت 

 

 ماشی    جلوی صندیل روی .بود نیامده جلو هنوز کاوه
ون رنگشمشگ فراری از را پایش یک نشسته،  گذاشته بت 

 ...کردیم تماشایم رسگریم با و
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 پایی    را اشگویسر  بود نزدیکتر  من به که موفرفری پرسیک
 :زد غر ناراض   و آورد

 

 کاوه سگ وقبر  از .آوردیم غذا بیچاره سگای واسه –
 ...مرد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را صدایم بشنود هم کاوه که طوری و زدم کمر به دست
 .بردم باال

 

ات اینجا میاد هاجمعه شب –  کنه؟یم خت 

 

 .خندیدند همراهشان پرسهای از نفر چهارسه

 

 :گفت رسمپشت از یگ

 ...کارای که جمعه شب –

 

 .داد هشدار کاوه

 !حمید –

 

  روی از
 
 .کشیدم گردن او سمت رویم،روبه پرسک شانه

 ندارید؟ حرق   شما !کیشوتدن –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 حساب او از .خفه و ضعیف اما آمد، خنده صدای دوباره
ام یا بردندیم  داشتند؟ را پولش احتر

 

  به دست کف با
 
 .دادم هلش و زدم رویمروبه پرس سینه

ی با  .کشید عقب و خندید غافلگت 

 .کردمیم رسگرمشان داشتم فقط

 

، رو جلوشون –  .غلطه کب  یم تو که کاری !کاوه بگت 

 

 در اشپرمژه هایچشم رساند، موهایش روی را عینکش
 .زدیم ست    به غروب رنگکم نور

 

 .نگرسنه .ببی    رو حیوونا –

 

ون هایاستخوان از چشم گفت،یم راست  و زدنبت 
 .گرفتم خوردن برای ولعشان

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .باشم محکم کردم سیع

  .شدن زیاد سگا .انشایک اهایل –

 

 .زد اشاره گرسنه حیوانات به دست با

 

ن غذاب  ب   از –  شه؟یم حل مشکل بمت 

 .کی   یم کمکت مردم کن، درست پناهگاه براشون –

 

 تشویقم سکوتش .نشست اشپیشاب   روی اخم از ایسایه
 .کرد

ن واکسن بشن، عقیم باید اینا –  .بگت 

 

  رسمپشت از کیس
 
 .کرد خوشمزیک

 بندازیمشون؟ مردی از –

 

 .دادم وقیح نگاه آن با سیبیلو زرزروی به را نگاهم تنفر با



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شنیم عقیم هم هاماده –

 

؟یم چ   آدما درباره   !دکتر  خانم واردیا –   دوب 

 .بودم افتاده گت   احمق، مشت یک وسط

 

 .نبود او فقط مخاطبم اما گفتم، کاوه به

؟یم پیدا کجا از رو دوستات – ک کب   دلقکا؟ ست 

 

اض   صدای  خشم با که پاهاب   و شنیدم رسمپشت از اعتر
 .آمد طرفم

 

 را آوردیم یورش سمتم که مردی کیس کاوه اشاره   با
 :زد عربده اما گرفت،

ه این حساب حرف ببینم کنید ولم !کنید ولم –  .چیه دختر
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 را رسش بزند، همبه را اشنشسته ژست اینکه بدون کاوه،
 .آورد جلو

 

 رفت، اششقیقه کنار اینقره تارهای سمت نگاهم
  .نداشت سال یس حبر  وقبر  بودند عجیب

 

یس معلومه –  .اومد خوشم !نتر

 

 .نیست تو اومدن خوش برای –

 

 .زد ریزی چشمک

 .خوبه که همینه –

 

 .شدند پیاده آن از شایان و ژیال رسید، شایان لندرور

  .من دوباره و برگشت آنها سمت نگاهش ایلحظه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ی انگار ش چت    .باشد شده دستگت 

  ...شناسمیم رو تو –

 

ون ماشی    از را دیگرش پای داد؛ افتخار باالخره  بت 
 .ایستاد مقابلم و گذاشت

 

ی همون تو –  .بود درخت باالی که هسبر  دختر

 

ی و تحسی    زنگ  و گرفتم نشنیده را صدایش غافلگت 
  در را خودم

 
   .کردم تماشا اشدودی عینک صفحه

 

 قد مقابل در قدم کوتایه و شدیم دیده فقط قرمزم شال
 .او بلند

 

  .بودم متنفرم باال از هاینگاه تمام از

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  از گردنبندش شد، خم سمتم به
 
تش یقه ون تیرسر  افتاد بت 

 .خورد تاب چشمانم جلوی و

 

  .دمنیم ادامه دیگه منم خوری،یم من با شام یه –

 

م توانست ایثانیه  :پرسیدم لب به پوزخند .کند غافلگت 

 

 رفت؟ رس بودن حیوانات حایم از تحوصله شد؟ چ   –
 بدی؟ رو بودنت ناچ   پز خواینیم

 

 .درآوردم را ادایش تمسخر با و دادم تکان هوا در را دستم

 

  یه من –
 
  آدمای برعکس دلسوزم، شوالیه

 
  .اجتماعیم طبقه

 

هایم دربرابر جوابش  هنوز .بود کوچک لبخند یک تحقت 
  .بود داشته نگه صورتم مقابل را صورتش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 حرف سگا کردن عقیم بهراجع دنج جای یه چیه نظرت –
 .بزنیم

 

 .ندارم مشکیل شلوغ   با من –

 

 .گذاشت موهایش روی و باال را عینکش

 .شهنیم تموم وگرنه بذار، باهام قرار یه –

 

 .زد حدس شدنیم را اضار همهاین دلیل صورتش حالت از

 

 ۵۳_پارت#

 

 !نه –

 

 کن فکر .زب  یم برام رو حرفات بعد شام، یه نه؟ چرا –
 .برمیاد تو و من دست از کارهاب   چه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کنم؟یم کمکت من کب  یم فکر چرا –

 

– ،  .کنم کمکت قراره من !دختر  نگرفبر

 .بود کنندهوسوسه پیشنهادش 

 

 قرار خیالب   دادند، لو را رضایتم هایمچشم کنمیم فکر
 .کرد اشاره رس با و شد

 

 فروشه؟نیم رو جیپش رفیقت –

 

  .گردانم رفت نشانه که جاب   سمت را رسم

 

 جیپش کاپوت روی اطرافش، هیاهوی از فارغ یاشار،
 .کردیم تماشایمان و نشسته

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یس خودش از باید –  .بت 

 

 با حداقل اما بود، رسیده دیر خییل .ایستاد کنارم شایان
 کرده  دم هوای و بروم عقب قدیم توانستمیم حضورش

  ادکلن جایگزین را بیابان
 
ینفس مردانه  امریه در که گت 

  .کنم بود پیچیده

 

 .کرد اشاره وانت سمتبه شایان

 شن؟یم چ   اینا –

 

 .انداخت باال شانه مخاطبش

  کنم؟ چیکارشون –

 

شون –  .نزدیکه که حیوانات نگهداری مرکز یه بت 

 

 .بدم رو آدرسش وانبر  به کنم، رسچ گوگل تو باید –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 هایشانماشی    سوار گرفیر   فیلم از خسته دوستانش
 .بودند او منتظر

 

 .رفت آب   وانت سمت و شد دور کنارمان از

 

الب   و زیاد صدای و رس با هاماشی    بعد، دقیقه چند
 .شدند رد کنارمان از کشان

 

 .گذاشت امشانه روی دست ژیال

 بریم؟ !ناری –

 

  .کردمیم فکر عمه به شدم یاشار ماشی    سوار وقبر 

 

 تنها، و تک فهمیدیم اگر اما رومنیم آرایم جای دانستیم
 با حسابم امزده رسوکله جوان پرس همهاین با بیابان، وسط
 .بود الکاتبی   کرام

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...یاشار –

 .انداخت من به را نگاهنیم یک نصف

 

ی عمه به شهیم – ؟ چت  
 

 نگ

 

 .دمنیم قول –

 

ی تنها به شناختمش،نیم  دیده او از مدت این که چت  
 .انداختم دست بودم

 

 .دمیم بهت دیگه صدتای –

 

 که حدی ترینپایی    به را صدایم .چرخاندم سمتش را امتنه
 .رساندم بودم زده حرف او با حاال تا

 

 ...یاشار –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ۵۴_پارت#

 

  .دیدم را دستش هایرگ شدن برجسته

 ...قول .دمیم بهت برج رس –

 

  .افتاد اتفاقر  چه نفهمیدم حبر  ایلحظه

، شدن کشیده و ترمز صدای چرخاند، را فرمان  ماشی  
 .شد بلند هوا به رسمانپشت که غباری و گرد

 

 .زدم جیغ ارادهب   و گرفتم، را در باالی ترس از

 .کرد توقف ماشی    باالخره خایک خیابان کنار

 

 به اشنشستهخون به چشمان با و گرداند سمتم را رسش
ون  .زد اشاره بت 

 .پایی    برو –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .بود آمده بند وحشت از نفسم

  ...من ...من –

 

 .کرد باز را در و شد خم تنم روی

  !پایی    برو –

 

 ضعفم ندادن نشان برای نشست، گلویم به که بغض
 .کوبیدم هم به محکم را در و شدم پیاده

 

 

 مایه سایل شاید که خیاباب   کنار عصب   و خسته گیج،
 رها ناباوری دنیا یک با مرا شدیم رد آن از کیس باریک
 .رفت و کرد

 

 تررحمب   اما شود، پشیمان داشتم انتظار لحظه آخرین تا
 .بود هاحرف این از



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 یک در .آمدنیم هاسگ صدای حبر  بودیم، شده دور
 ...که دورافتاده آنقدر پرت، خیابان

 

 نگایه با .آمدندیم ما رسپشت داشتند !کو؟ شایان !وای
  .ندیدمشان مست   به

 
 شده رد نبود حواسم وقبر  حتما

  .بودند

 

ون کیفم از را گویسر   اشصفحه به زده زل و آوردم بت 
شماره میان دستم .بکنم خودم حال به فکری کردم سیع
 صدای که گشتیم ژیال یا شایان شماره   دنبال به ها

 .آمد ماشی   

 

 داشتم را انتظارش که کیس آخرین آوردم، باال را رسم
 وجدان پس .بود برگشته گاوکله ...داشت نگه پایم جلوی
 .داشت هم

 

 .شدم سوار و کردم پرت کیفم در را گویسر  .نبود ایچاره



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  !کردن ولت بازم رفیقات –

 

 باشه حواسشون .بودم نیومده که پیاده .بودن شده رد –
 .برگردونن منو

 

 .نمیاری کم زبون از –

 .شعوریب   خییل –

 

 .داد فشار گاز روی را پایش

 .زدیم دودو هایمچشم و گرفته نبض رسم تمام

 

ون امکوله از را معدب  آب  آب همراه را بغضم و آوردم بت 
 .دادم قورت

 

ی خواست  و باال که گلویش سیبک از را این بگوید، چت  
   ...باالخره .فهمیدم رفت پایی   



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .خریدنیه که نیست این معنیش نداره یگ وقبر  –

 

  .شد آوار رسم روی دنیا

  .داشت درد حرفش

 .بایسر  خورده حق به که سییل یک مثل

 

 یاشار#

 

ی از جمعه هایغروب ی مشتر  نشده تاریک هوا نبود، خت 
 .برگشتم

 

 دنبال جیبم داخل و شده پیاده موتور از خانه در جلوی
 .زد صدایم کیس که گشتمیم کلید

 

 ...یاشار –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .گرفت اشمشگ ۲۰۶ از تکیه آیدا

 

  این در
 
 بودم؟ نشده او متوجه چطور خلوت، کوچه

  .سالم !آیدا؟ –

 

 :پرسیدم .برداشت سمتم به مرددی قدم

 وایسادی؟ اینجا چرا –

 

،  .کشید مرتبش رورسی به دسبر  عصب 

 

 .بودم منتظرت –

 

 فلور از را پرایدش باالخره پس بود، ناری آمد؛ بوق صدای
 .گرفت

ه     .رستق دختر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردم باز برایش را در و چرخاندم را کلید

 .کرد تشکر بوقر تک با

 

  !یاشار –

 .برگشتم آیدا سمت

 

 کنده شد حیاط وارد که ایلحظه تا ناری پراید از نگاهش
 .شدنیم

 بود؟ یک خانومه –

 

 جا از .شود ربطشب   سؤال متوجه تا کردم صاف را گلویم
 .پرید

؟ کاری –  داشبر

 

 .امسینه روی تا انداخت، پایی    را نگاهش

 !آیدا بگو، –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...امشب ...راستش –

 

 کنارم وقبر  همیشه نبود، جدیدی چت    آیدا کردن منمن
 دانشگاه دوران آوردن یادبه با .گرفتیم زبانش بود

  که نشست لبم روی لبخندی
 
  .دادم اشفراری فورا

 

  .باشد خطرناک توانستیم همیشه شدن نرم

 .مونخونه میاد خواستگار ...امشب –

 

سم خواستم  «یک؟ برای خواستگار» :بت 

  اما
 
 .خواندم را ماجرا ته تا فورا

 

ی مهربان؛ و آرام آیدای برای خواستگار یم که دختر
  یک برای باشد مردی هر آلایده توانست

 
 از پر زندیک

 .عشق

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .دادم فشار محکم را امپیشاب   سبابه و شصت انگشت با

 !رو آخرش آخر !آیدا بگو، رو تهش –

 

 .رسید اشپریدهرنگ صورت روی اشگ قطره

 بگم؟ «بله» بهش نداره فرقر  تو برای یعب   –

 

 .زدم زل اشعسیل هایچشم به

 .نداره بهم ربیط زندگیت !نه –

 

 .شد جمع درد از صورتش باشد، خورده سییل انگار

 

 ۵۶_پارت#

 

 .لرزید بغض مست   در صدایش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بابات موندم منتظر چقدر ...دوب  یم !انصاق  ب   خییل –
 شه؟ خوب

 

  داره؟ تو به دخیل چه من بابای چرا؟ –

 

 حرفت نمیای جلو که اونه خاطربه شاید گفتم ...گفتم –
؟ رو  بزب 

 

 :پرسیدم وارماشی   

؟ چه –  !حرق 

 

 :کرد زمزمه بهت از پر و نشست گلویش روی دستش

  ...یاشار –

 

  این با من،
 
 یاشار همان فسفری، نوارهای و آب   جلیقه

  بودم؟ دانشکده شاد و فارغ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  این به دیدنش برای او که یاشاری
 
 بود آمده قدییم کوچه

 را خودش آمد، پدرش آزمایش جواب که روزی همان
  .بود کشته

 

 .کردمیم رهایش اممرده خود   بند از باید

 

 !آیدا کن، نگاه چشام تو –

 .گرفت باال را لرزانش و اشک پر چشمان

 

  خوامت؟یم گفتم بهت من –

 

 در سکوت عالمت به را دستم کف بزند، حرق   رفت
 .گرفتم باال برابرش

 

 داشتم؟ قرار و قول باهات من –

 ...ویل ...نه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟یم چیکار اینجا االن پس –  کب 

 

 .گرفت هایشلب به را دستش پشت

 .دارم دوستت من ...من –

 

م   .پاشید صوربر  رنگ هایشگونه روی رسر

 

؟ نگاهت ویل .قبول .داری دوستم نگفبر  بهم –  چرا چ 
؟ رو هوام همیشه  ومن تو بود؟ من به حواست چرا داشبر

 ...من ...من .خواسبر یم

 

 گذشته، اما باشند؟ رحمب   توانندیم چقدر خاطرات
 همکالیس ب   چشمش که یاشاری طورهمی    بود، گذشته
 .رفتیم اشخجالبر 

 

 .انداختم باال ایشانه

مت؟ بیام باید حاال کردم،یم نگات خوشگیل، –  بگت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کشید سینه داخل به بهت و پرصدا را نفسش

 

 ماشینش سمت و گرفتم هایشاشک از را نگاهم
، پشت شدهآویزان لبایسچوب ...چرخاندم  لباس ماشی  
 .پالستیگ کاور با سفید

 

 .بودم نکرده تغیت   من فقط انگار .زدم پوزخند

 

ت قسم – نیم !رو خروست دم یا کنم باور وعباست حرص 
 خریدی؟ لباس اومدنش واسه رفبر  و خوایش

 

 ۵۷_پارت#

 

 .شد بیشتر  هایشاشک ریخیر   رسعت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 من .نیست من کار ...بود داده سفارش مامان خدا به –
 ...حبر 

 

 .دادم هل جلو به و کردم خالص جک از را موتور

 

 .نشست بازویم روی ظریفش انگشتان

 

 ...شنایسیم ومادرم که تو ...یاشار کنم،یم خواهش –

 

  ...بودیم در جلوی

 .چرخاندم سمتش را رسم

 

 ویل .زندگیت ب   برو خوبیه پرس دیدی اگه ...آیدا ببی    –
  .بابات یا خوادیم مامانت چون نه

 

؟ – ؟ داری وهمی    فقط همی  
 

 نصیحت؟ بگ



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 که بکن رو سعیت .آره سابق همکالیس یه عنوانبه –
 .یسر  خوشبخت

 

 .افتاد پایی    انگشتانش

 .بستم حرفش از پر نگاه و ویران آیدای روی به را در

 

 مینای مرغ گفیر   «گاوکله» و ناری بلند خنده   صدای
 .پیچیدیم حیاط در لعنبر 

 

  را موتور وقبر  اما
 
 شدم خانه وارد و گذاشتم حیاط گوشه

 پرنده غذای بزرگ پالستیک جزبه نبود، او از اثری هیچ
 .قفس کنار

 

 «.یاشار سالم،» بگوید که بدهد یادش کردیم سیع هم بابا

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 داخل از را شعورب   مرغ گفیر   گاوکله نداشت ایفایده اما
 .بودم شنیده حیاط

 

ه این –  بود؟ اینجا باز دختر

 .کرد دفاع خطاکارانه پدرم

 .بود آورده غذا فندق برای –

 

  آخرین که بودم غریقر  شبیه بود، آشوب ذهنم
 
 جلیقه

  .برده آب هم را نجاتش

 

خانه به   .رفتم آشت  

 حال حبر  خوردیم،یم خیار و گوجه و پنت   و نان باید شام
 .نداشتم هم کردن درست مرغتخم یک

 

 و کند اشک از پر هاب  چشم حوایل از را ذهنم بابا صدای
  به

 
خانه  .برگرداند کوچک آشت  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .باال بیار کمیه وپشتم بالش این بیا –

 

 به را خودم بلند هاب  گام با .امشنیده چه نشد باورم اولش
 .رساندم تخت

 

  .گذاشتم پشتش آرام و برداشتم را تخت پای بالش

 

 
ا
نیم اجازه پیش روز ده تا که نیاوردم خودم روی به اصل
 .برگردانمش پهلو به حبر  داد

 

 ۵۸_پارت#

 

  ...که بود مانده جا کوچه میان حدیبه حواسم

 .شد ناپدید  رسد هوای در بخاری مانند امخوشحایل

 

 و کنم خلوت خودم با تا خواستمیم تنهاب   دقیقه چند
  تنها

 
 .بود بامپشت خانه این خلوت گوشه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ون اتاق از و دادم انجام را پدرم نظافت کارهای  و زده بت 
 .رفتم باال هاپله از

 

 امیدی آخرین او شاید .کردیم امشکنجه آیدا هایچشم
  به من که بود

 
  ...حاال و داشتم عادی زندیک

 

 امعالقه گفیر   مرز تا چقدر .گفتیم راست بیچاره دختر 
م و رفته او به   .بود بسته را دهانم حیایش و رسر

 

  .داشتم دوستش من دور چنداننه زماب  

 

  به لعنت
 
 خودش شاملوی شاید رفت، که شد بهتر  !زندیک

 ...اما من .کردیم پیدا را

 

 به را رسم .پیچید  بامپشت سکوت در هاب  گام صدای
 .برگرداندم عقب



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 اطرف به را دودش و انداختم پایم زیر را سیگار دیدنش با
 .پراکندم

 

 رسخپوستا مثل میای، بومپشت روی وقبر  شهنیم –
 ندی؟ عالمت

 

 !لعنت معرکه خرمگس بر –

 

 !بشمار –

 !دختر  نیاری، کم –

 

 .کردیم ترمکفری که زد پرشیطنبر  لبخند

 

؟ غلیط چه باال اومدی –  این من دونسبر یم که تو کب 
 .باالم 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :توپید و زد کمر به را دستش یک

؟ توهی    زب  یم حرف وقبر  شهیم –  نکب 

 

 .کارت رد برو !نکن «شهنیم» «شهیم» من واسه انقدر –

 

 .کرد گره را باریکش ابروهای

 .نداشتم حساب شماره .بدم رو پولت خواستمیم –

 

 .دادم کوچه به و گرفتم او از چشم

 .بدی اس تونسبر یم –

 

 .شده پاک گوشیم هایشماره –

 .بهت دمیم اس من –

 

 کرد تکیه حفاظ به و ایستاد کنارم

ی   .نشد رفیر   از خت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .انداختیم خش را روانم آرامشش، و خیالب   حالت

 

 بابای دنبال افتادی نداری ایدیگه رسگریم !بچه ببی    –
 من؟

 

  .بودم حیاط تو .کرد صدام خودش عمو –

 

اهن گل داد،یم نشان بلندتر را قدش اشمشگ و بلند پت 
 ...دامنش پای درشت و قرمز های

 

 ۵۹_پارت#

 

سد سؤال که بود او نوبت  .بت 

 باال؟ این میای چرا حاال –

 

 .باشم تنها –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .برداشت چال هایشگونه خندید؛

 

 فضویل برای که بود بازیگویسر  کوچولوی دختر  شبیه
 .آمده

 

ون جیبم از دیگری سیگار  روشن فندک با و آوردم بت 
 .کردم

 

 .بماند ساکت توانستنیم

ر ریه برای نوشته سیکار پاکت پشت ندیدی –  داره؟ ض 

 

 .کنمیم دود کنم،نیم مطالعه رو سیگار من –

 

 و کشید را آن .خورد رس رسش از شالش خندید، بلندتر
 نجابت به تظاهرش برای نتوانستم پوشاند، را موهایش
 .نزنم پوزخند

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !!یاشار –

 .کشید بیشتر  را صدایش

 ...یاش  ار –

 

؟یم صمییم زود قدراین همه با –   یسر

 

 به ندادن جواب برای را هایشلب ...زد گره درهم ابرو
  .کشید دهان

 

 .گفت را دردش باالخره گرداندم، که را رسم

 .دادیم صدا ماشینم –

 

؟ چه –   صداب 

 .رهیم راه کشهیم نعره –

 

 .ندادم را جوابش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...یاش ندازی؟یم بهش نگاه یه –

 

 .کرد خم کوچه داخل را خودش ناگهان

 .اومد عمه ...ا   –

 

 .پایی    برو –

 

 .ماند باز دهانش صدایم جدیت از

؟ یعب   –   چ 

 

  !پایی    برو گمیم –

  از و گرفتم را آرنجش
 
 .کشیدمش عقب بام لبه

 

 .نشست زمی    روی کنارم

یم هیجان از هایشچشم حاال اول، خوردن جا برعکس
 .درخشید



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 تریس؟یم معمه از –

 .خندید ریز .رفتم او به ترسنایک غره  چشم

 

 .دید مرا و کرد باز را در که فلوری ...ورودی در به نگاهم
 .زدیم زل همبه هردو ایلحظه

 

 حبس سینه در را دودش و زدم سیگارم به محکیم پک
  .کردم

 

 زیر نشسته دختر  سمت را رسم .ببندد را در تا کرد پشت
 .برگرداندم پایم

 

  !دختر  ببی    –
 
 توی نیومده تعمه تا .ندارم دردرس حوصله

 .پایی    برو ساختمون،

 

  حاال
 
 .بود کرده تعجب واقعا



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟یم جوریاین چرا –  ازت اومدم که گمیم بهش فوقش کب 
م کارت شماره  .بگت 

 

 ویل شد، خالص دستش از شدیم ترسر  و توپ با کاش
 .بود هاحرف این از تررستق

 

 .حیاط تو آورد رو ماشی    فلور .دیگه برو –

 .بدیا کارت شماره –

 

ون جیبم از خودکاری  .کشیدم بت 

اض خواست تا و گرفتم را دستش  کف را شماره کند اعتر
  .نوشتم دستش

 

  برابر در .ظریف و گرم بود؛ لطیف پوستش
 
 و بزریک

 .بود پروانه یک پر مانند من دست زمخبر 

 

 .نوشتم که را عدد آخرین



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !پایی    برو حاال –

 

 ۶۰_پارت#

 

**** 

 

 .بود شده عرق ریز ذرات از پوشیده تنم تمام

 

 .گرفت سمتم به را لیوان

بت برات –  .بخور آوردم، رسر

 

 اندام به هایشلب روی خودماب   و نرم لبخند از نگاهم
 .رفت پرش و سفید

 

  .گذاشتم کنار و گرفتم را لیوان

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  او و گرفتیم جان ما بی    احسایس نباید
 
 قانون هاتازیک

 
 
 .کردیم فراموش را بینمان نانوشته

 

 .کشیدم تخت روی خودم سمت و گرفتم را دستش

 

 روی عمیق ایبوسه و گذاشت بازویم روی را رسش
 .نشاند گردنم

 

 ابرویم زخم را نوازشش خط کشید، ابرویم روی انگشت با
  و سفید خط یک حاال که زخیم کرد؛ متوقف

 
 از بریدیک

 .بود مانده آن

 

  .ترکیه بریم هفته یه مسافرت، بریم بیا ...یاشار –

 

 .ستنشدب   دانستیم

میم پرستار بابات برای –   .گت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :کردم زمزمه گوشش کنار و گرداندم سمتش را رسم

 بود؟ چ   قرارمون –

 

ده همبه هایشلب چشم کنار ریز هایچروک .شد فرسر
  .کردیم اضافه اشزیباب   به فقط هایش

 

نگاه توانستندیم شدندیم پت   اگر حبر  که بود هاب  زن آن از
 .بکشند خودشان ب   را ها

 

ی  :دادم ادامه تردید و احساس ب   .نگفت چت  

 

 توی فقط شناسیم،یم وهم تخت همی    روی فقط ما –
، بدون .خونه همی   

 
، بدون محبت، بدون وابستگ  هیچ 

 وقبر  تو چون دمیم بهت رو نیازت من .سکس فقط
 !همی    کردی، کمکم داشتم احتیاج

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون دهانم از که ایکلمه کلمه با  رنگش آمد،یم بت 
 .ترآتشی    نگاهش و شدیم تربرافروخته

 

 خطوط .زد زل صورتم به و برداشت بازویم از را رسش
  .مهری هیچ بدون بود، شده رسب   صورتش

 

 و گذاشت طرفم دو را پاهایش .کشاند تنم روی را خودش
  .نشست شکمم روی

 

 یک دست اندازه  به گذاشت گردنم روی که را دستش
 .بود زدهیخ مرده

 

یم نگاه من به غریبه جوریاین وقبر  چشمات از !یاشار –
  حس .متنفرم کنه

 
 .دهیم بهم فاحشگ
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ر خریدز  بانوی بارانی  

، سمت و گذاشت گلویم زیر را هایشناخن  تنم روی پایی  
  ...ترعمیق و محکم کمکم کشید،

 

 روی تا خون و خراشیده پوست از ردی امسینه روی از
 .افتاد راه شکمم

 

 هایذره آن با اشکریستایل چشمان به فقط تفاوت،ب  
 
 
 که مب   برای بود معب  ب   درد کردم؛ نگاه اشک ناخواسته

 .داشت خود بر عفوب   و چرک هایزخم روحم

 

 !رفته یادت انگار تو .بدم حال بهت فقط دادم قول –

 

 .شدنیم اتاق کرده  دم هوای حریف کولر ضعیف باد

 

 .زدم اشاره امسینه روی هایشناخن زخم رد به

  .کب   خایل من رس رو مردا از هاتعقده نیست قرار –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خشم به هایچشم با .دانمیم اشگذشته از که دانستیم
 :غرید لرزان ایچانه و نشسته

 

  !وکثیفت دهن ببند –

 

 .دادم فشار و گرفتم محکم را اشبرهنه بازوهای

 .نبود این قرارمون –

 

  با صورتم در
 
 :زد فریاد درماندیک

 

 و ...ب بیای جنیس؟ عروسک یه ام؟چ   من کردی فکر –
 .دارم قلب آدمم، من بری؟

 

 خودش .بدهم که نداشتم جواب   شد، نرم ایثانیه فقط
  .خواست را همی    اول روز

 

  .شناختمیم که زب   همان شد کرد، جمع را خودش ناگهان



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :داد ادامه رحیمب   با

،یم بگم من کاری هر تو –  فقط .بخوام من هرچ   کب 
نیم که تو ...اجرا بذارم رو دارم ازت که هاب  سفته کافیه
  بشه؟ آواره بابات خوای

 

ببه را بازوهایش سوزاند، را دستم اشزدهیخ تن  رها ض 
 .کردم

 

 را انگشتانش .بود نشسته فاتحانه نگاه آن با رسم، باالی
  ...داد امتداد گردنم تا کشید، دستم روی

،
 

، جنون شیفتگ  .کردیم گرم را تنش کمکم خواسیر 

 

 عذرخواهانه و نرم را گلویم زیر و کرد خم را رسش
 کهتاجاب   کشید ناخن رد ابتدای را هایشلب ...بوسید
  ...بود شده کنده پوست

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .تحقت   از و زخم از سوخت؛یم امسینه تمام

 

 .است زنان مال فقط فرویسر تن گویدیم کیس چه

 

ی  یک تفری    ح یک بود قرار که چت  
 
  ساعته

 
 باشد هفتگ

 .شدیم من گاهشکنجه به تبدیل
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  مردانه، حماقبر 
ا
، جنس از کامل

 
 کب  یم فکر اینکه مردانگ

، مرد چون   .کند تجاوز تو به تواندنیم زب   هسبر

 

، جنس تو که خطرناک تفکر طرز این  ...عمل در اما غالب 

 

 .نیست طوراین که کردیم ثابت من به رویمبهرو زن

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .خودم درباره   فهمیدم، دیگری چت    روز آن

 کنندهتحریک شهوت، اندازه  به تواندیم خشم و تنفر اینکه
 .باشد

 

 خودم زیر به و پایی    رسم، باالی از تنفر با وقبر 
 ...کشیدمش

 

 ترصفش تمام خشونت   با و بستم را هایمچشم وقبر 
 ...کردم

 

سینه جناق روی هایمدندان و انگشتان جای وقبر  آخر، در
 روی راض   لبخند و ...دیدم را بدنش جایجای روی اش،
  ...هایشلب

 

 به تبدیل داشتم من کردم؛ وحشت کلمه واقیع معنایبه
 شدم؟یم جانوری چه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 آغوشش، در دیگر بار یک توانستمیم اینکه عجیب
 .بکشم آتشش به و شوم جهنیم

 

  !ندید؟
 
 ندید؟ چشمانم در را نفرت واقعا

 کرد؟یم کورش شهوت قدراین

 

  دور، هم شاید بودند، هایمسفته نزدیگ همان جاب  
ا
 مثل

  یک گاوصندوق در
 
  ...یا دیگر خانه

 

 فراری را لبخندش و قفل گردنش دور را دستم بود کاق  
 ...که دهم فشار را باریکش گلوی قدرآن ...دهم

 

 با خوابیدن برای دنیم پول مردم !احمق !یاشار احمقر »
 «.زب   همچی   

 

 کردم؟یم نجاست احساس من چرا پس

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .دادمیم جوالن تنفر این به نباید !نه !نه

  چه؟ پدرم ؟...شدندیم ترقوی من در فکرها این اگر

 

 هایمانگشت جای که پایش سفید پوست روی را دستم
ی کشیدم؛ بود انداخته خط رویش  ...لطیف رنگ،شت 

 

 .زد لبخند و کرد نگاهم بازنیمه هایچشم الی از

 ...یاشار م،خسته –

 

  .کشیدم عقب جاخورده،

 

 تمام از او، از خودم، از شدم؛ بلند لعنبر  تخت روی از
  هایمیل و هاهورمون

 
 .کردم فرار زمی    مردانه
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 نارین#

 

؟ چه دانشکده از –  خت 

 !عمو امانه، و امن –

 

م  دست از بیماری خاطربه را شغلش که مردی برای خت 
 بد؟ یا بود خوب داده،

 

 :گفتم دادن روحیه برای

 شدید مونهمسایه فهمیدن که باالییاسال از نفر چند –
 .بود شده تنگ براتون دلشون .پرسیدن رو حالتون

 

  .برداشت را بود افتاده پتویش روی که *پلت ایدانه

 

 یه !نکن نگاه رو االنم .داشیر   علیکسالم بعضیاشون –
 از موندم خونه تو بس از حاال ...خنده هزار داشتم، لب

ون هیم خوفم بت    ...گت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 آنجا را یاشار انگار کرد؛ اشاره خانه خواباتاق تنها به
  .ببیند

 

 چ   عینهو بعد کنم،یم قال و داد هم پرس این رس –
 .شمیم پشیمون

 

 :کردم زمزمه جانکم

 ...عمو –

 

جون نکن، بق –  .بسوزه مواسه دلت که نگفتم .دختر

 

 
 
 .بزنم لبخند کردم سیع و دادم فشار را چشمم گوشه

  چطورید؟ فندق با –

 

یش؟ باید حتیم حاال .همدمم شده –  بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 یاشار .بمونه داری دوستش شما اگه نیستم، مجبور –
ی  گه؟نیم چت  

 

  به بادی غرور، با
 
 .انداخت اشاستخواب   سینه

 .نمیاره «نه» من حرف رو –

 

  بود؟ غایب همیشه که کردیم دفاع کیس از

 .تنهاب   همیشه که شما .بود مواظبتون بیشتر  کاش –

 

 پر ناراحبر  از صورتش و محو ایلحظهبه آرامشش تمام
 .شد

 

 کار رس اگه .نداره پیاده از خت   سواره راسته !عمو ای –
  کنه؟ ما خرج بیاره کجا از نره،

 
 رهیم حقوقم دوزار همه

ونش کارشصاب که همی    ...دکتر  و دوا برای  کنهنیم بت 
 .دلسوزیه رس از

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .شود آرام تا کشید صداداری نفس

 

 .عبدی عمو زبان نه بود، تلخ حق حرف

 

 توانستمیم نداشتم واقیع پویلب   از ایتجربه وقبر  چطور
شزمی    پدر برای که کنم درک را جواب   مرد   ...گت 

 

 حجم تمام برای زدهخجالت ...کردمیم سقوط احساس
  .بودم کرده او حق در که قضاوبر 

 

  ...برداشتم در سمتبه قدیم

ی دستم داخل کلید اما  .آورد یادم به را چت  

 

 سوئیچ این .خرابه ماشینم .دهکده برم باید من –
  .بندازه بهش نگاه یه پرستون به بدید ماشینمه،

 

 .گذاشت کنار را اشدلخوری



ر خریدز  بانوی بارانی  

 چیتگر؟ تا رییم چ   با –

 

  شوخ ناری همان شبیه کردم سیع
 

 .باشم همیشگ

 

راری با –  .ف 

 .نکرد باور خندید؛

 

 عمو هایحرف به اصیل خیابان به رسیدن و کوچه رس تا
 ماه چند که هاب  همسایه به یاشار، هایکنایه عبدی،
 .کردم فکر بودمشان نشناخته و بودند کنارم
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ی برطبق کاوه با قرار  با نرفت، پیش گفتم عمو به که چت  
 .آمد پاترول

 .دادم آدرس

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بلدی؟ رو حیوانات دهکده   چیتگر، سمت بریم –

 

 .چرخید سمتم و زد فرمان به را دستش

 

 .زدی کلک نیست، قرار یه این –

 

 که آمدیم اشمییسر  هایچشم و فرمبییص   صورت به
 اینستا هایپست در مغرورش و جدی هایژست برعکس
 .باشد مهربان

 

 .کب   مپیاده اینجا نمیاد دلت که تو ...کاوه –

 

 :دادم ادامه و زدم نماب  دندان لبخند

 حیوونا کردن عقیم درباره   راحت که جاب   برمتیم دارم –
 قوله؟ من قول دیدی .بزنیم حرف

 

 من؟ چرا –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :دادم جواب صادقانه .گرفت امخنده

  .خرابه ماشینم –

 

 .افتاد اشپیشاب   به چیب  

 .زدمیم حدس باید دنبالت بیام گفبر  و زدی زنگ وقبر  –

 

  اما داد، تکان رسی
 
 هایشلب روی افتاده لبخند سایه

 .کردیم راحت را خیالم

 کنم؟یم بازی رو جنابعایل راننده   نقش امروز قراره پس –

 

 ...حد این تا دیگه نه –

 .همینه ...چرا –

 

وسیع تا رفت یم که لبخندی با و چرخاندم سمتش را امتنه
 :دادم جواب شود تر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بازی رو جنتلمن یه نقش کن فکر دهیم دلداریت اگه –
 .دهیم نجات راه این رفیر   تنها از ومن که کردی

 

 مست   دهدیم ترجیح بود مشخص چرخاند که را فرمان
 .کند عوض را بحث

 

–  
 
 دهکده؟ رییم هاپنجشنبه همه

 که پایت    ویل بیان، توننیم هم مردم جمعه و شنبهپنج –
وع درسا  .برم رسمیم کمتر  شه رسر

 

 شدیم فنس پشت از را هاسگ رسیدیم، دهکده به وقبر 
 .دید

 

 :گفت ذوقم دیدن با

مت باید روز یه –  .ببیب   رو ساختم که وحیسر  باغ بت 

 

 .کنهنیم قاچاقشون کیس نخرن، رو حیوونا تو امثال اگه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بدهد را جوابم که نشد و شدیم محوطه وارد

 

 بعد ساعت چند اما برود، رس اشحوصله کردمیم فکر
 دکتر  با زدن حرف مشغول .کردم پیدایش تا گشتم کیل
 .زدم صدایش رفیر   برای که بود

 

 .زد اشاره مایا به

 .نخورده تکون کنارت از –

 

 .کشیدم مایا رس به دسبر 

 !مایا؟ نه مگه .دارم دوسش دونهیم باهوشه، خییل !نه –

 

 .موافقت نشان به پارس چند

 

  نژاد –
 
 .باهوشن خییل گریک

 ...اوهوم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .پرسیدیم سؤال که بود او بیشتر  برگشت، مست   در

 

 :گفت هم آخر در

 .کنم درست اینگهداری مرکز همچی    یه منم خوامیم –
 .ندازمیم راش ویل بزرگ، قدراین نه

 

 ۶۵_پارت#

 

 !پول به لعنت

ی هایسگ تونستمیم اگه منم –  شهر اطراف از رو بیشتر
ین این بشن عقیم تا کردمیم جمع  کردن کم برای راه بهتر

  .جمعیتشونه

 

وع دارم که من –  .کمکم بیا هم تو .کنمیم رسر

 .او فقط کنندهوسوسه پیشنهادهای مرد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .برگشت من سمت هایشلب روی لبخندنیم همان با

 هر .ببیب   رو حیوونام تا بیای من با باید روز یه –
 .دارن داستاب   یه کدوم هر .گرفتم یگ از رو کدومشون

 

 
 
 .بود کنایه از پر آخرش جمله

  .نخریدم رو کدومشون هیچ من –

 

  خواییم االن –
 

  کردم؟ قضاوتت که بگ

 

  .نشست هایشلب روی لبخند از ایسایه

؟ بقیه نخریدی، تو –  چه بگه آدما به نیست یگ آخه چ 
  مرگتونه؟

ا
 باکالس نباشه تونخونه تو یوزپلنگ مثل

  نیستید؟
 
 همسایه مار از متر  یه شما پیتون باید حتما

  شه؟یم توهی    غرورتون به وگرنه باشه بلندتر

 

 .هرگز !قضاوت؟ و تو –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 از برقر  حاال که برجسته خطویط با بود، کشیده صورتش
  .بود داده جال چشمانش به تفری    ح

 
 با ترکیب در اینها همه

 .ساختیم جذاب   مرد او از جوگندیم، موهای

 

 نگه بسته را دهانم و نکنم رسگرمش این از بیشتر  بود بهتر 
 .بود سخت هرچند دارم؛

 

 .زد بشکن صورتم جلوی دید که را سکوتم

 !شدی؟ ناراحت االن –

 

 فقط که کوبیدم صورتش در کنندهتمام و محکم را «!نه»
 .شد ترپررنگ لبخندش

 

، دورو !جالب   –   که هم سطچ نیسبر
ا
 خوادیم دلم .اصل

 .ببینمت بیشتر 

 

 :پرسیدم کنجکاو، .بود چرخانده درجه صدوهشتاد را بحث



ر خریدز  بانوی بارانی  

 عنوان؟ چه به –

 .دوسبر  –

 

 .باشم محتاط گفتیم تجربه

 نوعش؟ چه –

 

 ب   با دسبر 
 
 .چرخاند هوا در حوصلگ

،یم کتابحساب چقدر –   !دختر  کب 
ا
 ...خایل فعل

 

 .رو «خایل» داشتم، دوست رو اینجاش –

 

  .آمدیم صورتش به خنده

 بود؟ چ   واسه اومدن خوش این حاال–

 

  .بخندم که بود من نوبت بار این



ر خریدز  بانوی بارانی  

 عرضه من .شناسمیم خودمم شناسم،یم رو جنستون –
 طرف روزه دو ندارم، رو پرسیدوست هیچ داشیر   نگه

  .دررفته و برداشته رو جونش

 

 .داد باال را ابروهایش

 ؟...کب  یم شوچ   –

 

 ...امجدی هم خییل !نه –

  یه کنیم فکر –
 
 .باشیم اجتماغ دوست .جدیده تجربه

 

ون باهم روز یه برای –  .قبول ویل زیاده، رفیر   بت 

 دوسبر  نشانبه را دستم کف گرفت، باال را دستش کف
 .کوبیدم آن به

 

 باالخره .نگفیر   و گفیر   میان بود مانده کرد، سکوت کیم
 .گرفت را تصمیمش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  یگ ن؛گربه مثل زنا گفتم همیشه –
 
 شه،یم وحیسر  گربه

  و اهیل یگ
 

، هامبعیص   .خونگ  بده غذا هریک هزارصاحی  
به رو ایمگربه هایمعادله کردی، خرابش تو ویل .رفیقشن

 .زدی هم

 

 
 
 .گرفتم جبهه فورا

 یم مامانتم به –
 
 بقیه؟ ما فقط یا گربه یک

 

 .خندید

  مامانم –
 
 .اصیل و ناز پرشینه، گربه

م مردهای و خودش .گذاشتم پایی    را گاردم  چه محتر
 بودند؟

 

 ۶۶_پارت#

 

  به
 
بسته با که دیدم را فلور .بودیم شده نزدیک ما محله

ون غذاب   مواد فروشگاه از خرید های  .آمدیم بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 !کن صت   !کن صت   –

 

 .دادم نشانش را فلور .کرد ترمز و کشید کنار را ماشی   

  .منه فلور عمه –

 

 .کردم باز را در

 

یم خواسبر  کمک اگه .گذشت خوش خییل !کاوه آقای –
 .هستم که دوب  

 

 .شد پیاده ماشی    از انتظارم برعکس

 .کرد پریساحوال عمه با و ایستاد کنارم

 

 .شدنیم برداشته او از ایلحظه عمه موشکاف نگاه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 روی را اشرورسی و داد دستش یک به را خریدهایش
 .کرد مرتب رسش

 

 .نیستید ناری دوستای اکیپ از –

 .کرد دراز عمه سمت را دستش

 

 .تونآشناب   از خوشوقتم .هستم کیان کاوه –

 

 .گرفت را دستش عمه

  ذاکری، فلورا –
 
 .ناری عمه

 

  .هم برانداز مشغول شدند، ساکت هردو

 .کشید عقب کاوه

 .شمیم مرخص توناجازه با –

 

ون را نفسم رفت وقبر   .خندیدم و دادم بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .گرخید پرسه –

 

 .رفت غرهچشم فلور

 :گفت شدم ماشی    سوار وقبر 

یم چیکار جوون پرس یه ماشی    تو نبودی؟ دهکده مگه –
 کردی؟

 

 .رفتم اون با –

– ،  یه شدنیم ویل .ندارم کاری روابطتت با من !ناری ببی  
، برید؟ شیک جای  مشت یه بردی .شاب  کاق   رستوراب 
  بدی؟ نشونش رو ولگرد سگ

 

ون به ه بت  عادی من .شدم خت   بودم؟ غت 

 

 .گرفیر  یم رو رساغت دوستام –

 .ایافاده دوستای –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 قبول هردومان شمارانگشت تفاهم هاینقطه از یگ
قابل  چند تفاهم بود، فلور هایدوست بودن تحمل غت 
 .ایدقیقه

 

 
 
 چی    اشبیب   به چندش با و داد، پایی    را ماشی    شیشه

 .انداخت

 

 باهات نیاورد باال چطور طرف !ناری دی،یم گند بوی –
ون   اومد؟ بت 

 

 فروخورده خشیم با و آرام اما شد، مشت ارادهب   دستم
 .دادم را جوابش

 

 حیوونا از اونم اطالعت  محض .بودیم رفته همدیگه با –
 .میاد خوشش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی تا برگرداندم عقب صندیل به را رسم  عوض برای چت  
 .کنم پیدا بحث کردن

 
 
  .کردیم کلفت را پوستت فلور با زندیک

 

 و کردم پیدا را متفاوبر  نایلون خواربار، هایکیسه زیر از
  .برداشتم

 

 
 
  .شناختمیم که بود زب   ترینسلیقهخوش انصافا

بسته هنوز که زیرلباس یک و کردم داخلش دست ذوق با
ون را بود نشده باز آن بندی  .کشیدم بت 

 

نگه خییل این ...فلور ...وای –  ...خورسر

 

 .شد قرمز آب  به پوستش .برگشت سمتم رسعتبه رسش

 

 برداشتیش؟ چ   برای !ناری –

  ...ببینمش خوامیم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...بسته پشت عکس ...بود ثانیه یک فقط بچگانه شادی

 

نیم سینگیل که تو درد به خوابلباس این !عمه ویل –
 .خوره

 

 .داد را دنیا جواب ترینعجیب و

 .بعدهات برای گذاشتم خریدم تو برای –

 

 ...هاال و هاایکس خواندم، را آن روی عددهای

  .نیست من سایز اینکه ...این ویل –

 

  با
 

 .کرد پرت عقب صندیل به و کشید دستم از دستپاچگ

، الغر همیشه نیست قرارم .سایزنفری اینا –  چاق بموب 
 !خب یسر یم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 زن عکس و قرمز گیپور تکه چهار از را نگاهم نتوانستم
 ...مناسب   فقط لباس این .بردارم پاکت روی برهنهنیمه

 

 ۶۷_پارت#

 

 یاشار#

 

  .انداختم باال را قرص

 

  از آب قلپ چند کمک با دادمش، فرو زحمتبه
 
 شیشه

 ...معدب  آب

 

  .داشتم احتیاج
 
 این به او، با شدن روروبه برای امروز واقعا

  .داشتم احتیاج لعنبر  سفید قرص

 

  این که شهوبر  حبر  نه و داشتم حیس نه وقبر 
 
ب   رابطه

 .بود داشته نگه ثابت اینجا تا را دروپیکر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 را شدن تحقت   از خشمم توانستمنیم حبر  کهوقبر  حاال،
 ...دهم نشان

 

 کردن فراموش برای هفته دو حداقل یا ماه، یک کاش
  ...دادیم زمان زدهدل من   به قبلمان قرار اتفاقات

 

 هایشچنگ جای تا دادیم وقت من به آنقدر حداقل یا
 شدن خوب خیال و کرده عفونت امسینه روی که

  .شود فراموش و درمان نداشت،

 

  ۶ ساعت :کوتاه اس یک فقط اما
 
  ...من خونه

 .بودم اشخانه در پشت حاال و

 

 
 
 را در زنگ و ریختم امسینه در را تحقت   زهر و سم همه
 .دادم فشار

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون اشخانه از غروب روشنتاریک  از پر خسته، زدم؛ بت 
 آتش را جگرم و افتاده دام به امسینه درون که هاب  حرف
 .زدیم

 

  ...برگشتم خانه به وقبر 

 بود؟ ما واحد از خنده صدای

 

 نفس خندیدن وسط ...ناری شاد و بلند خنده   صدای
 ...داد ادامه را زدن حرف دوباره و گرفت

 

 .ماسید اشمانده باز دهان در حرف ...کردم باز که را در

 .کرد سالم و نشست راست مبل روی رضا

 

 .کند رجوع و رفع خواست

 .بود فرستاده لوبیاپلو برات مامانم ...نبایسر  خسته –

 

 ...شدند ساکت همه شدنم وارد از بعد که جوری



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ماسیده لبخند دیدن
 
 ...بابا لب گوشه

 

 .کردم سالم زیرلب و بستم رسمپشت را در

 

 و سکس بوی کردمیم حس شدمیم رد که میانشان از
  ...دهمیم کثیق  

 .آیمیم کجا از من دانستندیم همه انگار

 

خانه سمت  .رفتم آشت  

 .باباجان کردی،یم تعریف –

 

 .داد را جوابش آرام ناری

 .شد تموم .همی    ...دیگه هیچ   –

 

–  
 
 جمع سیگارته االن تا رفبر  سحرکله صبح از واقعا
 ری؟یم همیشه کردی؟



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 هم کوه سیگار،ته پارکا چینیم،یم برنامه دوستام با .آره –
 .کنیمیم جمع رو آشغاال

 

 ۶۸_پارت#

 

 :کرد تعریف ذوق با باشد آورده خاطربه را جالب   چت    انگار

 

–  
 
 داشیر   دختر  و پرس دسته یه .کوه رفتیم پیش هفته

 و جلو رفتم .کردنیم آویزون درخت از رو آشغاالشون
ه یه داده؟ گل درخته :گفتم  و اومد جلو بینشون از دختر
 رو راه اینهمه که شهنیم ...کردیم جمعشون که ما :گفت

 پالستیکه از لباش ژل وزن حاال !سنگینه برگردونیمش،
  .بودا بیشتر 

 

 ها،ماده تمام از بودم؛ مشمت    و متنفر .دادم تکیه کانتر  به
خانه هال وسط ناری حضور از شان،زنانه و ریز صدای از

  ...مان



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...من پدر تخت کنار نشسته

 

بان در تنفر احساس این  پشت از که هاب  رگ تند ض 
ون هایمدست ده وجودم تمام تا بود زده بت   .شدیم گستر

 

 سنگی    باال آوردیدیم داشتید وقبر  چطور گفتم بهشون –
یدشون تونیدنیم خالیه که حاال نبود، ؟ بت   پایی  

 

 آوایش کوبید، همبه را هایشدست کف نقال یک مانند
 «!بنگ» :داد اکو رسم میان پتگ چون

 

ه یگ بگو، من یگ ...آقا – بچه آوردم شانس تهش ...دختر
 .کردن جدامون اومدن بودن، هم اکیپمون های

 

 :پرسید تعجب با رضا

؟ دعوا –  گرفبر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 اولی    بشه دعوا دارم، پورت و هارت نبی    ومن .نه !وای –
 .منم کنه فرار که کیس

 

 تت    ...بود بلندتر او نازک صدای انگار .خندیدند بلند همه
  ...رفتفرویم رسم در وارمته و

 

  .باشد اینجا نداشت حق

  ...نبود من خانواده   میان جایش

 

 میان را دستش نرم گوشت و رسیدم کنارش یک نفهمیدم
 .کردم است   امپنجه

 

  .بردم نزدیک هایشچشم تا را خشمگینم صورت

اد زبون –  اینجا؟ میای حقر  چه به شه؟نیم رست آدمت  

 

 .شد خت   نیم زحمتبه پدرم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !رو بچه کن ولش !یاشار –

 

  .دادم پدرم به و برداشتم لرزانش هایمردمک از چشم

 

ک رس با  .دادم نشانش را دختر

 رفته رس شازحوصله اینجاست؟ چرا کردی فکر این –
  .ما بدبخبر  تماشای اومده

 

ار و محکم  .دادم تکانش بت  

ده درد از صورتش  .شد فرسر

 

 .مهربونتون نگاه به تقدیم شنبه،پنج پارت این#

 

 ۶۹_پارت#

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را اسمم متعجب لحب   با و کشید را آزادم دست رضا
 .کرد زمزمه

 

ه   هایچشم در اشک  هایلب اما بود، زده حلقه ناری تت 
د همبه تنفر با را اشپریدهرنگ  .فرسر

 

 ایناله فقط نتوانست، اما کند رها را دستش خواست
ون هایشلب از ضعیف  .آمد بت 

 

 
 
 وحشیانه آنجا در قلبم که جاب   کردیم درد امسینه قفسه

 پمپاژ هایمگوش به رسم، به صورتم، به را خون پرنبض و
 .کردیم

 

 .کرد باز بازویش دور از را امپنجه آرام رضا

 .کن ولش ...رفیق باش، آروم –

 

  من؟ برای ...بود دلسوزی از پر صدایش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 او هاینگراب   از را نگاهم .برگشتم رضا سمت تعجب با
 رسزنشگر هایچشم به چرخاندم دیگری سمتبه و گرفتم
 .پدرم

 

 .پاشید رویم به داغ آب سطیل مانند موقعیت درک

 

ک ون خانه از و کردم رها را دختر   .زدم بت 

 

 .چرخیدم خودم دور حیاط میان رسگردان

 

 توانستمنیم ویل رفتیم باال کشیدیم هرم آتش درونم از
ون در آخرین این از  .بود پدرم بند پایم ...بروم بت 

 

، وجب یک دنبال به ناچار،  کنار و زدم دور را خانه تنهاب 
 زدم تکیه دیوار به داشت راه پشبر  حیاط به که رایهباریکه

 .شدم ویران آن کنار سکوی روی و



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 لبخند برهنه، زب   بود؛ زدهآشوب تصاویر از پر رسم
 
 
ی معصومانه   ...خرگویسر  هایدندان با دختر

 

، در   برزچ 
 
 .زدمیم پاودست جهنم، راه میانه

 

 رسم پوست زیر ...پیچیدیم هایمگوش در موج صدای
 .زدندیم باد را گداخته زغال

 

  .دادم فشار و گرفتم دستانم میان را رسم

 

ون آن از خراب   فکر هیچ !نه  ریشه آنجا ریخت،نیم بت 
 .شدمیم ذوب درون از داشتم من بودند، دوانده

 

 .نبود آنجا لعنبر  سیگار پاکت کردم، دست جیبم در

 

 ...شد کوبیده همبه دری



ر خریدز  بانوی بارانی  

 شدهخفه هقر هق و خانه داخل از هاب  قدم صدای بعد و
 ...بالش میان

 

 ....سیگارته از بود پر چرخید، پایم زیر به چشمم

  گریه صدای
 
ک خفه  .اویم اتاق پنجره   زیر گفتیم دختر

 

 ۷۰_پارت#

 

 انگار نامفهوم، من برای زباب   به شنیدمیم را هاب  زمزمه
   ...اشمادری زبان کوردی،

 

  و حماقت اوج در
 

 بدی که شکستم را کیس دل دیوانگ
  حقم؛ در بود نکرده

 
منده را مردانگ  .کردم رسر

 

  ...خواستمیم جدید عذاب این از فرار برای رایه

  .رفت که بود رضا شد؛ بسته و باز حیاط در

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

منظره تمام که ایپنجره از بلند، هاب  گام با و شدم بلند
  .کردم فرار بود دیوار هایبلوک اش

 

ی حبر  زد،نیم حرف ...کردنیم نگاهم بابا  نخواست، چت  
 ...آب جرعه یک از دری    غ

 ...قهر قهر

 

 .بردم پناه حمام به حرفش از پر نگاه و سکوت از فرار برای

 

 کدام؟ از چه؟ از اما کرد،یم پاک مرا شاید گرم آب دوش
 حجم این تا داشت توان چقدر مگر ولرم آب قطره چند
  میان آشوب از

 
 کند؟ آرام را رسم کاسه

 

 صابون عطر تنم کههمی    بودم، قانع هم همی    به ...بدنم
 .مانده لجن بوی نه بدهد،

 

 .آمد خانه به بعد ساعبر  فلور



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کوبیدیم را ما واحد در محکم کیس نشده، دقیقه پنج

 

ک چی    دختر   !خت 
 
 .رساغم بود فرستاده را اشعمه حتما

 .درو این کن باز !یاشار !یاشار –

 

 .کشید و گرفت را بازویم در، کردن باز محضبه

 .کنهنیم باز درو ناری ...بیا –

 

 رساندم، اتاقش در پشت به را خودم او از تررسی    ع چطور
 ...دانمنیم

 

ه  .محکمتر  هم، باز ...چرخاندم و گرفتم را دستگت 

 

 :نالید کنارم از فلور

  .کنهنیم باز ...ستبسته –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کوبید در به دست کف با درمانده،

 !...نارین –

 

 نداری؟ زاپاس کلید –

 ...نه –

 

 .زدم کنارش

 ...همینجا بمون –

 

ون اتاق از  .رفتم بت 

 را خودم و گرفتم را پنجره هایلبه .بود باز هنوز اشپنجره
  .کشیدم باال دیوار از

 

 رسش روی شالش ...پهلو به بود، خوابیده تخت روی
 روی و رسیدیم اشرسشانه تا صافش موهای ...نبود

  ...بود پخش صورتش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

، تارهای  صورتش از صداب   و ضعیف بازدم در خرماب 
  .گرفتیم فاصله

 

  ...کشیدم راحبر  نفس

  .خواب فقط بود، خواب

 

، و شلیک از بعد که داشتم را مجریم حال  پشیماب 
 .باشد درآمده آب از مشقر  فشنگش
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 .کردم بازش و چرخاندم را در روی کلید

 

  روی و دوید سمتش به فلور
 
  .نشست تخت لبه

  ...ناری ...ناری –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 غرق صورت روی محکم و برداشت را کنارش قرص پاکت
 .کوبید او خواب

 

 :پرسید نامفهوم و گیج .شد باز هایشچشم

 

 چیه؟...چ   –

 خوردی؟ تا چند –

 

 :پرسید تحکم با و داد تکان را هایششانه

 خوردی؟ قرص تا چند گمیم –

 

ک،  .بود خواب منگ و گیج دختر

 .آورد باال را اشاشاره انگشت

 

  .دادی مسکته –

 .گرفت آغوش در را اشبرادرزاده لمس تن و



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .افتاد فلور سفید هایشانه روی رسش

 دیازپام .بیهویسر  ساعت ۵ خورییم کلد آدالت یه که تو –
 آخه؟ خوردی چرا

 

 :کرد زمزمه تکهتکه

 ...بخوابم...ب –

 

 در که احساسابر  داشت، نگهش آغوش در دقایقر  فلور
  .دادنیم بروز بیداری

 

نیم که کردیم زمزمه گوشش در آمت   محبت هاب  زمزمه
 .شنیدم

 .کشید رویش ایمالفه و گذاشت جایش در آرام بعد

 

ک هایلب ی کرد، زمزمه را ایکلمه دختر  مثل چت  
 ...«باوانم»



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  از اشگ قطره
 
 صورتش روی اشبسته هایچشم گوشه

  .غلتید

 چکه مذاب سفید، ابری از که بود این مثل بود؛ عجیب
 .کند

 

 بازنیمه هایشچشم ایلحظه .بوسید را او پیشاب   فلور
 .شد

 

 ...فلور :کرد زمزمه

 

ون در از نبود، خلوتشان در من جای  ...زدم بت 

  .آمد رسمپشت هم فلور

 

  ...شدم مزاحمت .ببخشید –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 لوس و بودم من مقرص .ندادم را اشعذرخوایه جواب
 .اشبرادرزاده بودن

 

–  
 
 ...باشه شده مادرش مثل ترسیدم واقعا

  

 
 
 از اینکه ...بود دنیا اتفاق ترینعجیب فلور درماندیک
س  و صاف همیشه صدای و بزند دودو هایشچشم استر

 .بلرزد محکمش

 

  .نشد بیدار دیگه و خوابید روز یه ...مادرش –

 

ه   هنوز  منتظر انگار داشت، دست در را اتاق در دستگت 
 .برگردد اتاق به تا باشد من رفیر  
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 که خلوبر  و ساده اتاق برعکس .چرخید اطراف به چشمم
ون آن از  راحبر  و مبل دست دو با پذیراب  هال آمدیم، بت 
  .ظریف تزئینات و دکور کیل با بود، شده پر

 

 :کرد زمزمه که بروم خواستم و گفتم خت  بهشب

 

 .مونده برام خانواده از که کسیه تنها ناری –

 

 .نداشت تمایم امروز برای امتلچ  

 

 .باشه عزیز براش که باشه داشته رو یگ آدم خوبه –

 

 رفیر   موقع .رفت تخت سمت و کرد رها را در .نداد جواب  
 .شنیدم را قرص برداشیر   خشخش صدای

 

 .هم برای بودیم عجیب   هایهمسایه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

........ 

 ...فردا صبح حبر  نزد، حرف من با شب آن پدرم

یم را انتظارم پر توپ با برگشتم خانه به وقبر  ظهر، اما
 .کشید

 

یم لباس که موقیع حبر  بماند، شد کوفتم که ناهار
 .داد ادامه را هایشرسزنش بروم تا پوشیدم

 

 مهمون؟ واسه کب  یم کلفت صدا شدی؟ آدم –

 

 :دادم جواب بار صدمی    برای

ی من –  .نگفتم بهش چت  

 

  چ   خواسبر یم –
 

؟ که بگ  شدم، ذلیل و علیل نگفبر
 .کب   تلچ   باهاش نداشبر  حق ویل !درست

 

؟یم ول دربیارم دلش از –   کب 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 یتیم رسه،نیم که کیس به زورت .نداری رو شعرضه –
 ...زدی عربده براش آوردی گت   تنها رو خدا

 

ه انگار چیه؟ یتیم –  !سالشه دو دختر

 

 روی سنگ بقیه جلوی رو بچه ...نداره سال یتیمه، یتیم –
  .کردی یخ

 

؟یم ول حاال .فهمیدم !بابا خب –  کب 

 

ینیم گردن رو خبطت که اینه بدبخبر  –  .گت 

 

 .بود کرده مستأصلم و کالفه

 .دیگه کنمیم درستش کردم، خراب !بابا کن تمومش –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 شد باعث و افتاد پایی    قفس داخل از کاهوب   برگ
  .شود پرت من از حواسش

 .بردارد را برگ کرد سیع و دراز را دستش

 

  با نبود، خودم دست
 
 نگرانش بازهم کردنش تندی همه

 تماشاگر فقط که گرفتم را خودم جلوی زحمتبه .بودم
  .نروم کمک برای و باشم

 

 ...کشید جلو را خودش کیم

 قفس داخل و برداشت زمی    از را برگ توانست؛ باالخره
  .گرفت

 

 و زد نوک دستش از را آن و آمد جلو بدصدا زشت مرغ
 برای کرد امن قفسش داخل که را کاهو جای .کشید
 :زد داد تشکر

 !عبدی !عبدی –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...داشت دنیاب   بابا هایلب روی آرام لبخند دیدن

 ...فندق برای نخریدی سیب !یاشار –

 

 ...بود نشسته فروغشب   هایچشم به نور

 

  ...بابا خرم،یم –
 
 .خرمیم حتما

 

........... 
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 شدم مطمی    وقبر  فروشگاه، شلوغ   و غروب به نرسیده
 خانه سمت دارم، وقت شود نوبتم تا ساعبر  یک حداقل
  .راندم

 

 جک روی را موتور حیاط، به شدنم وارد محضبه
 .کردم تند پا ورودی سمت و گذاشتم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 در را اشبیکاری هایساعت و نکرده کینه بودم مطمی   
 
 
  .ماست خانه

 

 را او کردم پیدا پدرم تخت کنار ظهر که هاب  چیپسخرده
 .دادیم لو

 

 که بستیم را ما در واحد، دو بی    باریک راهروی در
ش   .کردم غافلگت 

 

 .گرفتم را بازویش رسی    ع که شود رد کنارم از خواست

  !آخ – 

 

ب،به ، با ض    کردم؛ رهایش پشیماب 
ا
 برای بودم آمده مثل

 .صلح

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 جای زد، باال را بلوزش بلند آستی    خشونت با حرف، ب  
 .بود شده کبود دستش روی من انگشت چهار

 

 .کشید گردن طرفم به

 .دیروزته شاهکار این و؟من نچلوب   انقدر شهیم –

 

  .رسیدیم نظربه شکستب   باریکش بازوی

 هم مورچه به آزارش که آدیم من؟ بودم؟ توانسته چطور
 .بودم کرده کبود و سیاه را بیچاره دختر  رسیدنیم

 

 موهای .کشیدم رسم پوست روی محکم دست، کف با
  .فرورفت دستم در ریز و زبر

 

 گایه ...کردیم منفجر را مغزم داشت جانمنیمه وجدان
 .باشد آزاردهنده توانستیم وجدان بودن زنده چقدر

 

ری که کوچولو عذرخوایه یک  .نداشت ض 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 طلب ازم معذرت یه .بودم قایط کمیه دیروز ...دیروز –
  ...باشم کیس بدهکار ندارم عادت داری،

 

 من به هایشچشم خشم هایجرقه که آنقدر شد، نزدیکم
 :توپید من به آرام صداب   تن با .بپاشد

 

جوابت دیروز چ   برای کردی فکر !نگو زور من به انقد –
 دیگه کردمیم کاری وگرنه .پدرت خاطربه فقط ندادم؟ و

 .بزب   بهم رو انگشتت حبر  بایسر  نداشته رو جرئتش

 

 .گرفتم صورتش در تهدید با را اماشاره انگشت

 

 پرروبازی باشم، مؤدب ذارینیم خودت !ببی    –
 ...درمیاری

 

  .برگشت دستش روی کبودی به نگاهم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .گزیدم لب پشیمان، و رسدرگم

– ،  !خرگوش ببی  

 

 نگاهم حرف، منتظر اما کرد، درشت برایم را هاشچشم
 .کرد

 .باشیم نداشته همدیگر کار به کاری بیا ذاریم؛یم قرار یه –

 

 :گفت و کشید پایی    را آستینش طورکههمان

 

 دستمم اگه .دمنیم قول دربیاری، قلدربازی برام بازم –
 .نشه کبود دیگه که بود این واسه دادم نشونت
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  مثل رفت؛ اشکماب   و باریک ابروهای سمت نگاهم
 
 بقیه

ها   .بود نکرده خیطخط و کوتاه را آنها دختر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 وسوسه را هرکیس توانستیم بازشنیمه همیشه هایلب
 .من جز کند،

 

ه   بند را دستش   .کرد درشان دستگت 

 

 :گفتم رسی    ع شوم، پشیمان اینکه از قبل

 .پدرم پیش بیای توب  یم –

 

 .داد تاب را گردنش

 .نداشتم تاجازه به احتیاچ   من !ها !ها –

 

 .واحدمون بیای توب  یم !نت   من حرف وسط –

 

 :پرسید مشکوک و داد باال را ابرویش تاییک

 آزاد؟ یعب   –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :پرسید دوباره اطمینان، برای .ندادم را جوابش

 واحدتون؟ بیام خوامیم هروقت تونمیم –

 

 .ندارد احتیاچ   اماجازه به گفتیم االن همی   

 .نیستم وقبر  فقط !نه –

 

 نه؟ چرا –

  .نداریم بحث !یکیه حرفم –

 

ه  :کرد زمزمه شدهرسگرم .کرد رها را دستگت 

 بشم؟ تنداشه کماالت  عاشق ترسیدی نکنه ...یاشار –
 .میاد خوشم نفست به اعتماد از خداب  

 

آدم ادای من برای توانستنیم بودم، دیده را نقابشب   من
 .دربیاورد را پررو و خیالب   های



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 نبودش و بود بودم؛ رسیده تفاوبر ب   به اینکه عجیب و
 .یگ برایم

 

 .گرفتم سمتش را ماشینش کلید

 .سالم و صحیح –

 

 .شد ناپدید آب  به اشدلخوری قاپید، دستم از را کلید

ش یک –  کردی؟ تعمت 

 

 .بود روشن هوا صبح، ۶ –

 

ده خوابم صبح تا که نگفتم  دنبال هوا روشنتاریک و نت 
 .بزند بندپوزه رسم صداهای به که امرفته کاری تنها

 

ش پول –  شه؟یم چقدر تعمت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .تومن ۲۰۰ –

 

 .شد نرم لبخندش

 داره؟ ایراد بدم برج رس –

 

 !نه –

؟ تخفیف –  چ 

 

گاه –  .گرفتیم سیصد ازت تعمت 

 
ا
  .چرخاند دست در را سوئیچ بحث، خیالب   کل

 

 ...چرب   نده، چیپس بابام به !ببی    –

 

ببه واحدشان در  مطالعه عینک با بود، فلور شد؛ باز ض 
 .دست در خودکاری و

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ۷۵_پارت#

 

ه چه –  اینجا؟ خت 

 

م فاصله ناری از تا رفتم ترعقب قدم یک ناخودآگاه  .بگت 

 

 :زد ترسر  اشبرادرزاده به

؟ کجا شدم، غافل ازت لحظه یه !ناری –  رفبر

 

 .بزنم رس عبدی عمو به بودم رفته –

 

 سمت سؤالش از پر نگاه نگرفت، که را دلخواهش جواب
  .برگشت من

 

 پیش بیاد خوادیم اگه گفتمیم تونبرادرزاده به داشتم –
 .بیاد نیستم من که هاب  ساعت کنه سیع پدرم،



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .گرفت جبهه اشعمه جایبه ناری،

 اونوقت؟ چرا نگفبر  –

 

 .شود متوجه شاید دادم، توضیح برایش شمرده

 

 به بیام که کنمیم دودره رو کارم من اینکه خاطربه –
 بگم بهت اون جلوی خوامنیم .برسم بابام شخیص کارهای

ون بری اتاق از  .بت 

 

 اولی    برای .شد جمع خودش در فلور غره  چشم با ناری
 .کشید خجالت کیم و کرد غالف را زبانش دیدم بار

 

 .بود جدی و رسد آمد من سمت که فلور نگاه

 

 .نشه پدرت مزاحم دیگه دهیم قول نارین –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !دمنیم قول من –

 

 .برداشت چشم از را اشمطالعه عینک فلور

 !ناری –

  

 .کنم دخالت شدم مجبور پدرم خاطربه

 

 .نبود این منظورم .ذاکری خانم شدید، متوجه اشتباه –

 

سینه به را هوا .بودند منتظر و زده زل من به دو هر حاال
 .نرسم نظربه بیچاره کردم سیع دادم، فرو ام

 

  .تنهاست پدرم –

 سخت آنها، جلوی ضعفم دادن نشان حرف، این گفیر  
  .بود

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون مدام مجبورم من –  ...نداره صحبتهم اون باشم، بت 

 

ون خسته و کالفه را نفسم  بلندی کوه از انگار دادم، بت 
  از ترآزاردهنده .باشم رفته باال

 
زن دلسوزی سنگینم، سینه

 .بود مقابلم ایستاده های

 

 .بیاد نیستم من وقبر  گفتم که بود همون من حرف –

 

 !ناری؟ شنیدی، –

 .رفت خانه داخل به کنارش از و داد تکان رسی مخاطبش

 

  و فلور و ماندم من
 
 رویش باز، در الی از که نوری باریکه

 .بود تابیده

یم خودش در را اطرافمان تمام و شدیم متورم سکوت
 .بلعید

 

 کردم؟یم تشکر باید



ر خریدز  بانوی بارانی  

 به هم بعد .کردم زمزمه زیرلب و جویده را «خداحافظ»
 .رفتم خودمان واحد
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 نارین#

 

 شهر، اطراف مختلف جای چند در گشیر   روز یک از بعد
 .کنیم پیدا بخورد دردش به که را محیل بودیم نتوانسته

 

 صندیل در نشسیر   زیاد از که کمری با کوفته، و خسته
 .رسیدیم خانه به شب ده بود گرفته ماشی   

 

 ام،کاوه با فهمید وقبر  اما بود، زده زنگ بار چند فلورا عمه
 .شد راحت خیالش اعتماد، کدام با دانمنیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 آسایشغول ماشی    .کرد پارک مانخانه در رویروبه
 .بود کرده اشغال را کوچه عرض نصف

 

 ماشی    در مرا شب وقت آن هاهمسایه نبود مهم برایم
 برای نبودند مهم هاغیبت فلور، برای .ببینند غریبه یک
  .هم من

 

 پرسیدی؟ جیپش بهراجع دوستت از –

 

یم برق اشجلیقه کنار هایفسفری تاریگ، در که یاشار به
  .کردم اشاره زد

 

 .اومد اوناهاش –

 .کردیم پارک خانه در جلوی را موتور

 

 :پرسید باتردید

  برادرته؟ –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !نه –

 

  تو انگار آخه –
 
  شما خونه

 
 .کنهیم زندیک

 .مونههمسایه –

 

 .بزند حرف یاشار با تا شد پیاده

 .زدم صدایش بلند شدن، حیاط وارد از قبل

 

 نداد، یا داد را تکان رسش سالم جایبه .چرخید ما سمت
ل داخل به را موتور ویل نفهمیدم،

ُ
 .داد ه

 

 موتوریه؟پیک –

 

  .داشت تحقت   انگار لحنش
 
 موتور پشت صندوق از حتما

  این به
 
  .بود رسیده واضح نتیجه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تحقت   اما شد،نیم حساب عار کار خودم برای هرچقدر
 اطرافش رفقای از مردتر یاشار داد؛ آزارم کاوه صدای
  ...بود

 

   ...دانستمنیم را کاوه خود

 

 حدیبه بودیم گذرانده باهم که ساعابر  طول تمام در
 که بود پیچانده متانت و ادب زرورق در را خودش
واقیع ش روز آن تا من شاید یا بیاید نظربه غت   در را نظت 

 .بودم ندیده اطرافم راحت هایآدم

 

 .رسیدیم یاشار به حیاط داخل
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  .ایستاد کردم، صدایش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .کرد گره سینه روی را هایشدست چرخید که ما سمت

 

 روی هایچراغ کم نور در اشسوختهآفتاب هایماهیچه
 .آمدیم چشم به همیشه از ترقوی و تربرجسته دیوار

 

 .کرد باز را حرف رس کاوه سالم، از بعد

ی جیپت برای –   .دارم خوب مشتر

 

 .کرد نگاهش خنب   یاشار،

 .نیست فرویسر  –

 

 کند، پیدا او یخ کردن ذوب برای رایه کرد سیع همراهم
به هرچند .بود ترراحت آالسکا هاییخ ذوب که البته
 ...ایگلخانه هوای و زمی    گرمایش لطف

 

 مطمئنم شناسمش،یم قدیمیه، ماشینای عاشق دوستم –
 .دهیم براش خوب   پول



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 اونم داره، قلق کردم، رسهمش خودم نیست، پول حرف –
 .خودمه دست فقط

 

ین !شقکله مردک  آوردن دستبه برای بود موقعیت بهتر
  وقبر  همآن !پول

 
 .داشت احتیاج واقعا

 

 .انداخت حیاط کنار جیپ به نگایه تعجب با کاوه

 آره؟ کردی، رسهمش خودت واقعا –

 

 حرف پیچ یک کردن بسته و باز از انگار تفاوت،ب   یاشار
 :گفت بزند

 گت   اسقایط بخرم، نتونستم رو هاقطعه بعیص   سالم   –
 .کردم تعمت   و آوردم

 

  کاوه
 
 .رفت باال تعجب از صدایش شد، غافلگت   واقعا

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .ببینه رو تو باید شهیاد !!هسبر  یک دیگه تو ...خدا یا –

 .داره کارم پدرم .برم من –

 

؟  بازیماست این کاوه ذوق همهآن جواب خداب   !همی  
 .نبود

 

 :پرسید شوکه، کاوه، کرد، رد که را ورودی در

 بود؟ اینجوری االن یا همینه؟ نرمالش –

 

 .چسبهنیم تضمیب   !اعال فرد تفلون –

 

 .خندید بلند کاوه

 بیاد؟ نظر به گنگ که انداخته تیغ رو ابروش –

 

 ابرویش به که خیط برای وجدان عذاب جنس از آیه
د را گلویم بیخ بودم انداخته  .فرسر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نبوده عمدی !نه –

 

ش خوب   پول کنه، کار شهیاد برای کن راضیش تو –  گت 
 .میاد

 

  .انداختم باال ایشانه

  .زنمیم حرف باباش با ویل رسه،نیم بهش زورم که من –

 

 .انداخت خانه به نگایه

 .اینجاست تونخونه پس –

 

 .اوهوم –

 .نداشت رفیر   خیال
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ر خریدز  بانوی بارانی  

  میای؟ باهام هم فردا –

  بگردیم؟ جا دنبال –

 

 .کرد مکث کیم

میم .رمنیم دیگه !نه –  .بگردن برام آشنا بنگایه ست 
 میای؟ .بخور باهام قهوه یه تشکر برای غروب

 

 فردا .کنم پاآن و پااین بخواهم که بودم آن از ترخسته
 .آمدندیم کش دانشگاه بدون که روزهاب   بود، خدا روز هم

 

 .فردا تا خت  به شب فعال .دونمنیم –

« 
 
 .رفت و گفت را «.بینمتیم بعدا

.... 

 

 عمه زد زنگ قرارمان یادآوری برای کاوه وقبر  فردا، عرص
  .شنید را مکالمه تمام البته و بود خانه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بود، آلودخواب و خورده مسکن .زدم رس عبدی عمو به 
 .داشت غم سکوتش بازهم اما

 

 !عبدی عمو ای،گرفته –

ی –  .نیست چت  

 

  .شده چ   بگو بهم دیگه، نکن قایم –

 

  انگشت با
 
 نچکیده که اشگ کرد، پاک را چشمش گوشه

 .بود

ه – م واکر باید گفت دکتر  .بگت 

 

یوتراپ با اشجلسه تازه  از منظورش بود، شده تمام فت  
 بود؟ او دکتر 

،یم یاشار به –
 
 ...خریم راتونب یک

 

  ...زدیم پول از حرف داشت عمو .ماسید دهانم در حرف



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .بود نگران الگ عبدی عمو نداشت، قیمبر  که واکر ویل

 

  آخر سال انداخت، مادربزرگم یادبه مرا واکر
 
 که اشزندیک

 .رفتیم راه واکر با

 

 که جاب   کشاند، عزیز اتاق سمت مرا خاطرات ناگهان
 .بودند آنجا هنوز یادگارها

 ...داریم ما –

 

 .برگشت من سمت صورتش در سؤال عالمت یک با

 میارم بخواین اگه البته بود، مادربزرگم مال !داریم واکر –
 .براتون

 

 .داد جان صدایش به امیدواری ناگهان

؟ –
 
 واقعا

 

 .اتاقشه تو –



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ تعمه –  بدی؟ ذارهیم چ 

 

–  
 
 .خداشه از .مهربونه من عمه

 برایم و رفته کمدم رس فلور برگشتم، واحدمان به وقبر 
  .بود کرده ست لباس

 

 کمد هم خودش افتاده، تخت روی شلوار رورسی، مانتو،
 .کردیم مرتب را

 

ه   –  کمده نیست معلومم !رو اینا کن مرتب !شلخته دختر
نیم پیدا توش درموندرست لباس تیکه چهار !تاناکورا؟ یا
 .شه

 

 و ست وجههیچبه که پارچه تکه چند برای بحث و جر
  کردنیم فرقر  برایم آن ناست

 
 .نداشت را ارزشش واقعا

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 با پرسه .باش خانوم و مؤدب !ناری؟ نکنم، سفارش –
 ...تو ....دوستای

 

  .نکرد پیدا را صفت

 .جنتلمنه بود مشخص داره، فرق دوستات با –

 

؟  کرد؟یم تحسی    را کاوه داشت عمه تحسی  
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 .پوشیدم هایشتوصیه باران زیر را اشانتخاب   هایلباس
، وقت فقط  کالج یک با را تت   نوک پاشنه کفش رفیر 
 .کردم عوض راحت

 

 

 دوست را زدن قدم .زدم قدم خیابان تا ...بود کرده دیر
  ....را شدن رد مردم، بی    از روها،پیاده از ...دارم و داشته



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کافه یک به .کرد سوارم و پیدا اصیل خیابان به نرسیده
  .بودند جمع هم دوستانش رفتیم،

 

 .بود هم شد عصباب   هایممتلک از که سیبیلو مردک آن

 

 هدایتم آنها مت    سمت و گذاشت پشتم را دستش کاوه
 .کرد

 !ستار؟ چطوری، –

 

 !خانکاوه –

 .دادند دست

 

 کشیده «!خانوم وعلیک،» یک با من، لبزیر سالم به
 .داد جواب

 

 دادی؟ افتخار دلقکا به شده چ   –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .داد هشدار کاوه که بدهم جواب خواستم

 

 .مهمونمه نارین !!ستار –

یم پچپچ باهم که بودند نشسته دیگرش طرف در دختر  دو
 .کردند

 

 با خاص، فضاب   بود، کیک و عود و قهوه عطر از پر کافه
 رفقایشان پاتق بود مشخص اما سیاه، و سفید هاب  رنگ
  .است

 

ها ه چشم ویل دختر  ندیده که من حبر  کردند،یم خت 
  از تررنگارنگ ...نبودم

 
هاب   همه

 و ...زمان آن تا که دختر
 ...دانمنیم

 

 شانیگ اندام از چشم توانستمنیم نبود، خودم دست
 اغراق فوقاب   هایمحدوه از بعیص   در که حدیبه بردارم،
  .کنند پرواز بود نزدیک نیاورده، طاقت هادکمه بود، شده



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :زد پچ گوشم زیر کاوه

 .کلهم پالستیکه، و ژل شهمه –

 

 .دزدیدم را نگاهم دوید، هایمگونه به رنگ خجالت از

 

 ...خدادادی ...نچرالم دنبال من –

 کردم؟ نگاه تابلو خییل یعب  

 

 سیع و قهوه روی قلب طرح به انداختم، پایی    را رسم
م نشنیده کردم  ...را آخر هایجمله بگت 

 

ها، پچپچ صدای بی     باال را رسم قاطیع و بلند صدای دختر
 .کشید

 

 ...گوله یه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .پیچید گوشم در گلوله سفت  

 

  که ستار به را نگاهم
 
 رحمب   لحن آن با را ممنوعه کلمه

 .دادم بود گفته

 

؟ –  !چ 

 

.............................  
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 بودا من دست میاد، خوشش حیوونا از که ستکاوه –
ط بعد ذاشتم،یم کنار گوله یه کدوم هر واسه  بستمیم رسر
 .خورهیم کجاشون به که

 

 .گرفت صورتم سمت را دستش

  !بنگ –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 پرید عقب باشد کرده برخورد آن به واقیع گلوله انگار رسم
 .نشاند امپیشاب   وسط را اخم ناخودآگاه و

 

 !ستار؟ –

 .خب نظرمه کاوه؟ چیه، –

 

 :گفتم رستاپایش به اشاره با و زدم پوزخند

 .میاد بهت –

 

 .خییل تفنگ؟ –

 .زدیم همبه را آدم حال لبخندش

 

 .آمد در صدا به کافه در

ها از یگ  به تحسی    و لبخند با پیش دقایقر  تا که دختر
ه ستار  .زد اشاره در به بود خت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کیانا اومده، یک ببینید !رو اونجا –

 

 .برگشت در سمت نگاهم اختیارب  

 

ی  موهایش .دارزاپ شلوار و سفید هودی یک با دختر
  ...آب   هایالیت یک با بود بلند

 

 .کرد جواب به وادار را همه اشپرانرژی و شاد سالم

 .آمد ما مت    سمت مستقیم

 

 همه دست به تکبهتک و گرفت باال را دستش کف
 .کوباند

 .نشست کاوه دیگر سمت صندیل

 

 .داد من به را خندانش نگاه

 .داریم واردتازه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .زدم لبخند زحمتبه

 .نبود جوابم منتظر

 

  !کاوه گشت،یم دنبالت سمن –

 

 .نوشید اشقهوه از قلپ یک کاوه

 .باشه گشیر   گرم رسش بذار –

 

ش؛همه از ...آنجا از بودم، متنفر  بودن ناآشنا چت  
  ...محیط

 و خوابیدم درخت باالی که داشتم را اویل شب حس
 .دزدیدیم آرامش زوزه صدای

 

– ، ه حیووب   .کرده پیدا کراش روت !هاداره گناه دختر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 در خنده هایمایهته .مسخره یا کردیم دلسوزی دانمنیم
 .زدیم زنگ صدایش

 

 .زد کنایه اما ستار

 !گمه توش یاسمن داره، سمن انقدر کاوه –
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 را کیانا جواب ندید، را من به دوستش پرحرف نگاه کاوه
 .داد

 

ا اینکه کیا؟ کجاست، مشکل دوب  یم –  رهیم یادشون دختر
 جزئیات که کیس تنها به بخوابیم، دختر  یه با پرسا ما اگه
 کیه؟ دیمنیم

 

 .خندید ستار

 .حافظ مستر  –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :داد ادامه داشت، پری دل

 برای االن اتاقش، تو رفته سینا با عمومزن جلوی بار ده –
 ...ادای من

 

  به را دستم
 
  .کردم گره قهوه فنجان دسته

  و انداخت من به نگایهنیم کاوه
 
 دندان به را لبش گوشه

  .گرفت

 

 قصد بودم ننشسته کنارش من اگر دانستیم خدا فقط
 .داشت را هاب  حرف چه گفیر  

 

 :داد توضیح و برگشت من سمت

 .من به کرده بند حاال تیغیده رو همه –

 

 :پرسید واردتازه دختر 

 کجاست؟ شونخونه دونهیم یک –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 بی    را بحث و داد را او جواب من به زده زل ستار،
 .کرد دونفره خودشان،

 

–  
 
  .ماییناپایی    اون شدهخراب یه حتما

 :پرسید کردنش زیرورو حی    در و برداشت را منو کیا

–  
ا
 اکیپمون؟ تو آوردش یک اصل

 

 رباآهن مثل رو خزوخیال این اون فقط !آریو معلومه، –
 .کنهیم جذب

 

 ُبرنده نگاه آن با ستار هایچشم بحثشان مدت تمام در
 ...بود ثابت من روی

 

 ...لرزید دستم

 .کرد صاف را گلویش کاوه

 .کردمیم رسوا را خودم فقط شدمیم بلند اگر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 داشت ادکلنشان بوی که اینهاب   بی    .نبود اینجا جایم من
 .کردیم امخفه

 

 که ایماهیانه حقوق از کشیدمیم نفس که هواب   حبر 
  .بود بیشتر  ریختیم برایم اجتماغ تأمی   

 گرانقیمت برندهای با آمیخته هوای این به عادت من
  .نداشتم

 

 سمت رسی    ع خییل که شود عوض بحث تا ماندم منتظر
 .کاوه تازه   ویالی به رفت، طالقان

 

 .شدم بلند جایم از

  !ناری؟ –

 

 .برم باید من !ببخشید –

 .نشست گلویم بر و شد تت   ستار پوزخند و



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 را کیفم کاوه هایزدن صدا به توجه بدون نشدم، منتظر
 .افتادم راه و زدم چنگ

 

ون  .بست را راهم و رسید من به در بت 

 

 .باشم تنها خوامیم !کنار برو –

 !ناری –

 

 .شوم رد کنارش از خواستم

 .رفبر  دیگه بری –

 

 داشت؟ شک

 .بودم من منظورش عوضیت دوست –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !نه –

 

 .شدی همپا باهاش فقط هم تو .گفتیم ومن !چرا؟ –

،یم اشتباه –  ...نار کب 

 

 گذشتم عرضش از و زدم خیابان به توجیهاتش به توجهب  
 .افتادم راه به روپیاده در و

 

 ...ناری –

ین و دود از را امریه  .بکشم نفس تا کردم پر بت  

 

 .نکردم توجه آمدیم کنارم که ماشینش به

 جواب هایشزدن صدا به آن با تا گلویم از آمدنیم صداب  
 .دهم

 

 .کنمیم خواهش ...برسونمت بذار !ناری –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .رفتیم و شدیم خسته

 

 .کردم خواهش !شو سوار –

 سوار کنم، تحمل را کردنش خواهش نتوانستم باالخره
 .شدم

 

ول نکنه تالق   تا .بود طورهمی    همیشه ...ایهکینه ستار –
 .حرف یه شده حبر  نیست، قضیه کن

  

 .داشتم نگه ثابت خیابان سمت را رسم

  .کشید بار چند رانش روی را دستش

 

 !کردییم توهی    دوستام به روز اون نباید هم تو –

 

 .شد باز آخر تا دهانم

 و گرفتم خودم سمت را انگشتم .چرخیدم سمتش به
 :پرسیدم



ر خریدز  بانوی بارانی  

  کاوه؟ منم، مقرص !من؟ –

 

 درست نظرت از کردی رو کاری !نه که معلومه !نه –
 .بوده

 !خب؟ –

 

ی درنظر باید تو !ناری؟ ویل –  .نیسیر   هم مثل همه بگت 
 !ستار؟ یگ منم، یگ

 

 دربرابر بالغ یک ...کردیم توبیخ داشت فلور مثل !فلور
 !کودک یک

 

  !کاوه تمومه، بحثمون –

 

 .بود بخاری روی بیات هاینان خشگ به صدایم

 !ناری –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خواستیم من از که مییل مقابل در .گرفتم او از را نگاهم
م آغوش در را پاهایم  بدهم تکیه شیشه به را رسم و بگت 

 ...کردم مقاومت

 

  ...شهر وسط تا حبر  نشکستم، را سکوتم روزه   ویل 

  یک اندازه   محله یک به رسیدن تا
 
 .خاطره زندیک

 

 ۸۳_پارت#

 

 پیاده ماشی    از نگفتهگفته را خداحافظ رسیدن، محضبه
 تمام مثل درست نبود، مهم اشعذرخوایه برایم .شدم
 .مانخانه در تا توجیحاتش و هاحرف

 

نیم .آمدیم عمه اتاق از الیت موزیک صدای حیاط، داخل
 ...را کسهیچ ...ببینمش خواستم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...گذشتم یاشار سیگارهایته روی از زدم، دور را خانه
  یک

 
  ...نفر یک شدن رد اندازه   کوچک، باریکه

 

وک پشبر  حیاط و ییک شش اندازه   ...خانه متر  یک ...متر
ا خاطرابر  ...زنده هاب  گذشته ...زدهزنگ تاب  ...نامت 

 

 .نشستم تاب روی

 حبر  خورد،نیم تاب دیگر کردهلج بود هاسال نخورد، تکان
 .ذره یک

 

  چرخید، دورم و آمد دیوار از رسدی سوز
 
 شناساب   جوخه

 ...پایت   

 

 حوایل همان و پیچید کوچه در هوندا موتور یک صدای
 .شد متوقف

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 او به تا شدم بلند .افتادم واکر یاد خورد صدا که در
 .شد خانه وارد و دوید اما برسم،

 
 
 .داشت واجب کار پدرش حتما

 

  به برگشیر   حال دیگر
 
 .نداشتم را دنجم گوشه

 .رفتم خانه به

 

 پوستش از را موم ایتکه .بود ایستاده آینه جلوی عمه
 .کند

 .شد جمع درد از صورتش

 

  گذشت؟ خوش !اومدی زود چه –

 .زد صدایم دوباره ندادم، که جواب

 ناری؟ –

 

 .نبود بد –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کرد متوقفم سؤالش برود، اتاقم به خواستم

  چطور؟ –

 

  .دادم جواب ناچاربه

  .بودن نچسب خییل دوستاش –

 

 .کرد اخم

 .بایسر  گرم باهاشون نخواسبر  تو شاید –

 !عمه –

 

 بار هر .همیشه مثل گفت، «جان» جوابم در ناخودآگاه
  .بود توبیخم درحال اگر حبر  زدم،یم صدایش که

 

  .بود فزاجان عجیب ش«جان» و

 

  ...افتاد دستم از کیفم .بود گرفته تازه آشناهای از دلم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 در پشت از و رفتم سمتش پاکشان خسته، هاب  قدم با
 .گرفتم آغوشش

 

 ۸۴_پارت#

 

 .دادم تکیه اششانه به را رسم

 .جونم فلور عاشقتم، –

 

د و گرفت را دستم .شد مهربان مادرانه و نرم صورتش  .فرسر

ت منم –  ...منم ...دارم دوس 

 

  با
 
ی همه   .دادیم خانواده عطر هاسختگت 

 ...نبودی اگه –

 

 .شد چ   کن تعریف برام مو به مو –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردم ریز چشم التماس با

 !دیگه وقت یه –

 

 
 
 .آمد کوتاه اما رفت، باال حرص لبش گوشه

 

 .کشیدم عقب را خودم

 عبدی؟ عمو بدم رو عزیز واکر !جونم فلورا –

 

 واکر یک با بودم، واحدشان در جلوی بعد ساعتنیم
  .شدهشسته و تمت   

 

 چشم من بعد و واکر به مشکوک نگایه با یاشار اما
 .دوخت

 خوای؟یم ازم چ   عوضش –

 

 .کردم درشت برایش را هایمچشم 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 یم چ   –
 
 تو؟ یک

 

 .باشم بدهکارت خوامنیم خوای؟یم چ   عوضش گمیم –

 

 وگرنه کردمیم فکری باید نبود، ایچاره !غد مغرور مردک
 .گرفتنیم

 

  ...خوادنیم تعمت   ماشینم –
 
ی واقعا  .ندارم احتیاج چت  

  بلدی؟ نجاری

 .گفت قاطع و محکم را «!نه»

 

 .معامله برای داشتم زدهزنگ تاب یک تنها

 .بریم بیا –

 

 .افتاد راه رسمپشت حرف بدون

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 به رسیدیم و پارکینگ سمت از باراین زدیم، دور را خانه
 هایخلوت تمام اندازه   کوچک، گوشسه خلوت حیاط
 
 

 .من بچگ

 

  .ببی    واین –

 .زدم اشاره قدییم و پت   تاب به

؟ درستش توب  یم –  کب 

 

 .کشید اشصندیل به دست

 .زده زنگ –

 

 شه؟یم درست .بینمیم –

ی دهد، تکانش کرد سیع ر  ایذره فقط لجبازانه و کرد قت 
 .خورد تکان

 

 من !خرییم خودت رو همه رنگ، ضدزنگ، سنباده، –
 .کنمیم کار روش فقط



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .قبول –

 

 .رد کمرش به دست

 .شیمیم حسابب   رو واکر قیمت –

 

 .بود موافق شدیم فقط جدیتش دربرابر

 !قبول –

 

 .حساب  ب   تا معامله نفس داشتم؛ دوست را این انگار ویل

 

 ۸۵_پارت#

 

 یاشار#

 

ه –  ...بره خواستنیم دختر

 .زدیم حرف ناری درباره   نبود؛ پرسیدن به الزم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 راضیش ههعمه که کیه پفیوز کاوه   این نیست معلوم –
ون بره باهاش کرد  .بت 

 

 .بود گرفته را فلور چشم ماشینش نبود؛ کیس کاوه

 

 همی    رفیق ماشی    به نگاه یه رمیم دارم من !بابا ببی    –
 .اومدم هشت ساعت همی    برای .بندازم کاوه

 

  گردی؟بریم یک –

 

یم را سؤال این و بگذارم تنهایش خواستمیم که هربار
  پرسید

 
جت   به فشار شدت از امسینه قفسه  .افتادیم جت 

 

 پیشت؟ بیاد رضا بگم خواییم .نیست معلوم –

  .ندارم کاری !نه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

س – م پمت   برات؟ بگت 

 دست دم فقط رو لگن .کنمیم کاریش یه خودم !نه –
 .بذار

 

 در دلم استقاللشاندک دیدن با .بود شده عوض جایمان
 مستقل کودکش که پدری مانند کرد؛ وخت   جست امسینه
  .باشد شده

 

 تعمت   قابل اگه بندازم، ماشینش به نگاه یه رمیم من پس –
  .بکنم تونمنیم وآمدرفت .اینجا بیارنش گمیم باشه

 

 !برو –

 .میام زود –

 .بودی رسیده حاال تا افتادییم راه .دیگه برو –

 

  .بود نوبر او اخالقر خوش به پدر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  در
 
 :توپید زدن ترسر  ادامه

 کل فلش، تو بذار سوا هم رو آریا جمشید فیلمای این –
 !بادویمچشم هایابروبرداشته این شده فلش

 

ل  دنبال به هاپوشه داخل و برداشتم تخت روی از را کنتر
 ...گشتم اشعالقه مورد هایفیلم

 

 ناآشنا و غریبوعجیب هاینام از بازاری به تبدیل فلش
 .بود شده

 

، خودش جلوی نداری جرئت –
 

 زبوب  بلبل من برای بگ
 .وهللا به رو تو نکن

 

  به کههمی    –
 
یم حرف شینهیم اینجا میاد دیدنشون بهونه

 .شهیم گرم رسم خوره،یم خورایک و زنه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 گذاشتم،یم تنهایش همیشه نبودم، برایش خوب   پرس من
 با دختر  یک و قارقارهایش با سیاه مرغ یک حاال که آنقدر
 .کنند پر را اشتنهاب   خأل بودند توانسته ایکره هایرسیال

 

 ۸۶_پارت#

 

 ...عذرخوایه یک خواست،یم را مویشکم رس بوسیدن دلم

 

 .رفتم من –

 .پیش خت   –

 

ین جیپ   به مرا که آنقدری حبر  داشت، بت  
 
 دیگر نیمه

 
 
 .برساند باالباالها آن شهر، سکه

 

 .رفت زنگ روی دستم

بر  ماشی      بود؟ مهماب   .داشت نگه در رویروبه است 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بودم نکرده انتخاب آمدن برای را خوب   شب انگار

 

 .پیچید کوچه در ظریق   صدای

 !بله؟ –

 .داشتم کار شهیاد آقا با –

 

 .شد باز تیگ صدای با در

ی .ایستادم حیاط میان   .نشد خت 

 

 فقط نداد، جواب .ماندم منتظر و گرفتم را اششماره
 .آمد سمتم جواب   پرس بعد دقایقر 

 

 .اومدی زدم حدس دیدم رو تشماره .سالم –

 

  .کرد دراز دست

  .زدیم حرف تلفب   .شهیادم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .سالم –

 

  گذاشتمش !تو بیا وایسادی؟ چرا –
 
  یه .حیاط گوشه

 
 کوپه

 .برام آوردن تازه .کالسیکه

 

 .ندازمیم بهش نگاه یه فقط –

 .چرخید زدن دست و کف صدای سمت رسم ایثانیه

 

؟  بود؟ قحط جا زیرزمی  

 تو .گرفیر   جشن براش هابچه امشب .ستکاوه تولد –
 ...بیا هم

 

 .خندید مزهب  

 .سفیدمشکیه امشبمون تم –

   !خندهخوش دلقک .بود اممشگ بلوز منظورش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...کوتاه کیسر  شلوار بود، پوشیده سفید رساپا خودش
 .بود ریزه و الغر .رفت کالجش و پا قوزک روی نگاهم

 

 کجاست؟ ماشی    –

 ...دیوار کنار –

 .زد اشاره

 

 .اومدییم روز –

  .نبود موقعیتش –

 

 .زیاده نورش .بونهسایه زیر اونجا، –

ش تونستم، اگه ندازم،یم نگاه یه –  .کنمیم تعمت 

 

ی کنم فکر  .نشنید من از را خواستیم دلش که چت  

 کرد؟ وتعریفت قدراین چ   واسه کاوه پس –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردم جاجابه دستانم در را ابزارم جعبه

 بت   رو شکایتم نتونستم فبها، که تونستم ندازم،یم نگاه –
 .کاوه پیش

 

 .خندید

 !نیار جوش !پرس چته، !!اوی –
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 ...دیدمش و

 ...سیاه شورولت

 

 :کردم زمزمه ارادهب  

 ...عروسکه –

 

 ...آره –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 زمان اون تاش چند فقط .سیلندر ۸ یک، نسل کامارو  –
 .شد ایران وارد

 

 :گفت زدهذوق و کوبید امشانه به

 !پرس بنداز، راش ...خودشه –

 

 کالسیکشان زیباب   دیدن از حبر  تا بایسر  عاشق باید فقط
ی لذت  ...بت 

 

 .کند دل او و زد صدایش «!شهیاد» کیس

 !کب  یم چه ببینم –

 .دوید ساختمان سمت

 

 اشبدنه روی دسبر  مصنوغ، نورهای زیر رفتم، جلو
  ...کشیدم

 

   ...نور رقص موزیک، صدای



ر خریدز  بانوی بارانی  

ستان دوران یاشار اگر  بیخیال االن ...بود دانشگاه یا دبت 
،  حبر  یا و زیرزمی    داخل جمع میان کنکاش درحال تعمت 

 .بود میانشان شیطنت

 

ه نه و جانش نه داشتم، را حالش نه دیگر ویل  ...اشانگت  

 

 این تعمت   بابت خواستیم چقدر قربر  پرسک یعب  
 ...که من بدهد؟ من به عروسک

 

 ...ویل شود پرت حواسم خواستمنیم

ی انگار   دختر
 
 .کردیم گرم را تولد معرکه

 

 موافقن؟ کیا دربیارم؟ رو لباسام براتون –

 

پنجره هایشانتشویق و پرسها بلند هورای و سوت صدای
  زیرزمی    های

 
 .انداخت لرزه به را درندشت خانه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !خوشگله بیار، درش –

 

  .بود بقیه از بلندتر اینخراشیده نعره  

 !درنیاره هریک نامرده –

 

ک ناز از پر و کشدار صدای  که آنقدر بود، آشنا دختر
 .برود فرو مغزم درون مته مثل

؟ شلوارم –  .بدید رأی دربیارم؟ چ 

 

  .زدند سوت بلند، هم، با همه پرسها

 

  ...آها ...کنمیم باز رو دکمه اول ...قبوله درمیارم، شلوار –

 

 بود؟ نازش یا زدیم حرف کشدار قصد از

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تعمت   برای من .نداشت ربیط من به خانه داخل هیاهوی
 .بودم آمده صاحبخانه ماشی   

 

 ۸۸_پارت#

 

 
 
 .زدم باال را کاپوت ...بود سالم ماشی    بدنه

 

 .کرد تشویقش دوباره نخراشیده نعره   صاحب

 خوشگله؟ جیگر خوای،نیم کمک شدن لخت برای –

 

 ...خیالشب   ؟...افتمیم دارم چرا –

  دیگر پرسها
 
 .ترکاندند را زیرزمی    رسما

 

 بلند هایدامن زیر کردم، فکر ناری پاهای به چرا دانمنیم
  و

 
  که شایل اش،رنگ

 
 .خوردیم رس رسش از خدا همیشه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 مهماب   به و گرفته فلور از را اشاجازه و آمده غروب کاوه
 .بودش برده

 

 .رو بلوزت اون بکن –

 

  .کرد تشویقش که بود شهیاد

  ...شانهمه خور،مفت پولدارهای

 

ک،  بود، آشنا خنده صدای !لعنبر  .خندید مست دختر
 .باید که آنچه از بیشتر 

 

 ...بینیدیم رو سوتینم که بکنم وبلوزم –

 

 ...لعنبر  ناز از پر لحن

 

 .دادم فشار محکم مشت درون را آچار



ر خریدز  بانوی بارانی  

 سمت شدن پشیمان از قبل و پراندم خودم به فحیسر 
  ...رفتم زیرزمی    پنجره  

 

 شدمنیم مطمی    تا امشب .نشستم چهارزانو رویشروبه
 .کنم تمرکز کارم روی توانستمنیم

 

 و بزرگ باندهای ایگوشه بود، کاریآینه سالن دورتادور
 ...بادکنک با مت    یک

 

نیم ایدیواره با رفت،یم باال آن از گرم بخار که استخری
ی،   ...زمی    از باالتر کیم متر

 

  در که پرسهاب   دختر 
 
 .بودند شده جمع آن کنار محوطه

 ...استخر داخل هم نفری چند

 

 استخر کنار پرش سکوی روی دختر  قفل هایمچشم اما
 .شد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نبود مشخص صورتش کند،یم را سفیدش بلوز

 

ون رسش از را بلوزش وقبر   صافش موهای کشید، بت 
 .پوشاند را صورتش

 

 را تعادلش نتواند که انگار خورد، شدیدی تکان ایلحظه
  .کند حفظ

 ...آمد بقیه خنده   صدای

 

 کنار صورتش روی از را آنها و کرد موهایش بند را دستش
 .زد

 

 ۸۹_پارت#

 

 ...الحوائجباب یا

نیمه هایلب عروسگ، درشت هایچشم آن با بود، ناری
 ...باز



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 سوتی    یک با فقط ناهوشیار، و گیج نگایه با لرزان،
 مانند بود، ایستاده پرش سکوی باالی جی    شلوار و سفید

  وسط خرگویسر 
 
 ...هاگرگ گله

 

 که هاب  وقت مانند ...پوشاند را تنش دستش با ایلحظه
 .گرداندبریم رسجایش را آن و رفتیم عقب اشرورسی

 

 بودند؟ داده خوردش به چه هاعوض   این بود؟ مست

 

ت  ...برید را نفسم و آورد هجوم امسینه به خشم و غت 

 .کشیدمیم آتش به را صاحبش و خانه این من

 

  فقط املحظه آن حال
 

 بلند مرا که بود جنوب   و دیوانگ
  .دواند در سمت و کرد

 

  ...کوبیدم آن به محکم لگد با ایستادم، در رویروبه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ترکید بمب مانند هیاهو میان صدایش .شد باز آخر تا در
 .کرد ساکت ایثانیه را شانهمه و

 

ها  .کشیدند عقب پرسها و زدند جیغ زودتر دختر

 در آشناب   از برقر  برگشت، من سمت ناری مست نگاه
 .درخشید آن عمق

 

 :گفت کشدار و مستانه خنده، با

یپ ...اومدی !احمق گاوکله – ماستر  ...کردی خراب رو تت  

 

 .شد یگ فشار شدت از دستم و آچار

ی زدم،نیم قدم رفتم؛ سمتش   چت  
 
 گام و دویدن میانه

 .برداشیر  

 

 ...بزب   همبه توب  نیم رو پرشم ...یاشار –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی درد !؟...نداشت که پریدن خیال ...کرد پشت من به  تت  
 ...کرد پر را رسم تمام

 

  ...ناری پرواز

 کرده فراموش که خداب   ...پاشید اطراف به که آب   صدای
 .دویدم تررسی    ع وار،دیوانه و زدم صدا را بودم

 

یم اینکه با را دستم و نشستم اشلبه روی استخر، کنار
  ...کردم دراز سمتش رسدنیم او به دانستم

 

 و وقیح خنده   ...گرفتش استخر داخل پرسهای از یگ
 ...کرد خرابتر  را حالم هت  ش

 

 ۹۰_پارت#

 

 .کردم دراز سویش تحکم با را دستم

 ...بیا !ناری .من شبده –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  ...زدیم گیج

 برای که ترکیب یک دوید، چشمانش به که هم اشک
 ...بود کاق   کردنم تردیوانه

 

ون آب از و گرفتم را دستش   .کشیدم بت 

 

 و نشست باسنش روی که پرسی انگشتان خواستیم دلم
 .کند لمسش نکند جرئت تا بشکنم داد هل باال به را او

 

ون آب از  تنش و صورت به که خیس موهاب   با آمد، بت 
  ...بود چسبیده

 

  جنون، خشم، تمام
 
 پرده چشمم روی به که خوب   همه

 و شد حلقه کمرم دور که باریگ هایدست با بود، کشیده
 بی    از و شد بخار امسینه روی نفسشب   و جانب   هق
 .رفت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ین و رسانگشت با  کنار صورتش از را موهایش لمس، کمتر
 .زدم

 

ه   –  کو؟ بلوزت اینجا؟ کب  یم غلیط چه !احمق دختر

 

 .کرد نگاهم گیج

 روی شناور سفید بلوز به ...برگشت استخر سمت رسم
 ...آب سطح

 

 تنم حفاظ و پناه در ...کشید سوت خریدار و بلند کیس
 ...چرخیدم و گرفتمش

 

 از کشیدن کنار محضبه ...رسما یا مسبر  از لرزید،یم
 .دادم تکانش محکم و گرفتم استخر،

 

  خوردی؟ چ   –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ؟...لرزیدیم چرا !لعنبر 

 

اهن  رسم از شوند باز هایشدکمه اینکه بدون را اممردانه پت 
ون   .کردم تنش و کشیدم بت 

 

 کمرش دور نیفتادن، برای را دستم یک خورد، تلوتلو
 را باریکش گردن خواستیم دلم چقدر که آخ .انداختم
 .بشکنم

 

 ناری؟ دادن، بهت چ   –

 

 :کرد زمزمه گرفته صداب   با خورد، چی    بغض از اشچانه

 ...رسم نزن داد ...یاشار –

 

 .شدم نرم و خر دوباره .زد تکیه من به پناهب   و لرزان

 

  واقیع دردرس دختر  این !دردرس
 
 .بود من زندیک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ۹۱_پارت#

 

  بیای؟ راه توب  یم –

 

 از و انداختم پاهایش زیر را دستم .چسبید من به بیشتر 
 ...کندمش زمی   

ون شدهخراب آن از باید اول  ...زدیمیم بت 

 

 رکاب   یک با ...دیدم استخر دور تا دور آینه در را خودم
 در هنوز که آچاری و چسبانده امسینه به را ناری مشگ،
 ...داشتم دست

 

 :زدم نعره جنون از پر

؟ گوری کدوم !کاوه – ون بیار رو تجنازه رفبر  تا بت 
فقیت و پیدا خودم

ُ
 .نکردم ا

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .آمد پایی    هاپله از چون بود، شنیده جهنم از را صدایم

 

ی برق بزنم، حرق   اینکه از قبل  ...کرد جمع را حواسم چت  
 ...گویسر 

 .کردم نگاه پرسها از یگ دست داخل گویسر  به

 

 و مادر باید کنه، درز اینجا از فیلم !یابو !هوی –
 و احد خدای به .کب   جمع من دست زیر از رو خواهرت

 .نیومدم بابام کمر از نکنم کارو این اگه واحد

 

 میانمان و کشید را دستم کاوه او از قبل آمد، جلو پرس
 ...ایستاد

 ...آروم !یاشار –

 

  .دادیم صدا دنگدنگ رسم ...کردم قطع را حرفش

 ...گرفته فیلم یک ببی    بگرد –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...نمیاریم گویسر  مهمونیا تو ما –

 گوشکوبه؟ رفقات؟ دست چیه این –

 

هنیم فیلم –  ...گت 

 هایمچشم را تنفرم و خشم تمام برگشتم، بقیه سمت
 .ریختم

 مادر رساغ رفتم پدرم، جان به کنه، پخشش هریک –
 !گفتم یک ببینید .خواهرش

 

اض و پچپچ  .رفتم کاوه سمت توجهب   گرفت، باال اعتر

 بخوردش؟ دادی چ   .دستت بود امانت !ناموسب   –

 

 .شد بلند وسط آن بلندی، و مردانه صدای

 .نیست اون تقصت   .کن ولش –

 

، نگاهم،  .چرخید واردتازه سمت تت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ۹۲_پارت#

 

  پوزخند با
 
به راض   تماشاچ    یک شبیه هایش،لب گوشه

  .رسیدیم نظر

 

 .گرفت باال را دستش داخل گیالس

ه –  ...بود ظرفیتب   خییل ...خورده کوکتل فقط دختر

 

 .برگشت او سمت هم کاوه

 دادی؟ چ   بهش عوض   تو !ستار؟ –

 

 :غرید سمتش طلبکاری با مرد،

 الکل درصد ده فقط خورده، کوکتل گمیم !هیچ   –
 .داشت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شد حمله آماده   و کشیده کاوه هایماهیچه تمام

 یم دروغ داری سگ عی    !ایکینه آشغال –
 
 !یک

 

 کاق   نداشت، من به احتیاچ   هاسگ جنگ .کشیدم کنار
 .هم دریدن برای بودند

 

 .گرفت او رویروبه مرا جای رفیقش

 یم من به غرببر  یه واسه –
 
 سگ؟ یک

 

؟ تو –  رسش رو بال این زد بهت که حرق   یه واسه چ 
؟ آدیم !تو؟ هسبر  چ   آوردی؟

ا
 نریزی رو زهرت تا !اصل

؟نیم آروم  یسر

 

 ...نداشت کار پتیاره اون به من –

 ...کوبید صورتش به مشت با کاوه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ها   همه حاال ...کشیدند جیغ دختر
 
 جمع جایک تقریبا

  پرس و دختر  شده،
 
 کردن جدا و آمدن جلو عرضه

 ...نداشتند را رفقایشان

 

 انتظارم برعکس اما .پوکید ستار دهان در حرف مشت، با
 ...ماند حرکتب   فقط

 

 از باریک هاب  چشم با و ریخت زمی    روی را دهانش آب
 .زد اشاره ناری به تنفر

 

؟ یه خاطربه – ؟ بدبخت انقدر دختر  زناب 

  .مهمونمه –

 

 ...هواخوری زدینیم جیم دیگه یگ با بود، عزیز خییل –

 

 او نشنیدن از که خیالش برگشت، ناری سمت کاوه نگاه
 .نداد را رفیقش جواب شد جمع



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  را آرنجش .زد پوزخند تحقت   با ستار
 
 تا کشید لبش گوشه

اهش سفیدی روی رسچ   از ردی کند، پاکش  ...نشست پت 

 

  ...انداخت من بعد و ناری به را حرفش از پر نگاه آخرین

 .رفت و زد تنه بودند شده جمع که آنهاب   به کرد، پشت

 

 ۹۳_پارت#

 

 ...کشیدم باالتر را ناری

 .کردمیم دورش اینجا از باید

 

ون که زیرزمی    از  نهادم از آه خنک هوای برخورد زدم، بت 
ک .کرد بلند   .بود خیس دختر

 

ون، جیپ ...داشت سوز کیم هوا   .بود کوچه داخل بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .شد بلند ماشیب   دزدگت   صدای

 .رسونمتیم –

 

 .گفتم مطمی    و بلند را «!نه»

 

مورا گت   جاده تو این با –
ٔ
 یگ تازه .پاکه حسابت بیفبر  ما

ون کنه پرت وخودش شه بدتر حالش .داره نگهش باید  بت 
؟  چ 

 

اه پر  :پرسید .گفتنیم بت 

 کجاست؟ ماشینت –

 

  .کوچه –

 .بده سوئیچ –

 ایچاره اما خورد،یم همبه حالم درآوردنش بازیرئیس از
 .نبود



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 هنوز داشتم، نگه را کمرش گذاشتم، زمی    را ناری پاهای
  .بود من به اشتکیه

 

ون جیبم از را سوئیچ  .گرفتم سمتش و آوردم بت 

 

 .کرد پرت رسمپشت کیس برای را کشید دستم از

 .حیاط توی بیار رو ماشینش !شهیاد –

 

 جاده داخل کاوه، ماشی    عقب صندیل روی بعد، دقایقر 
 .بودیم

 

ه    پاهایم روی را رسش و کرده دراز را پردردرس دختر
 .بودم گذاشته

 

  صدای گذشت، ربیع یک
 
 عضالت روی غرغرش خفه

 .شنیدمیم شکمم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .باشه گرم و نرم باید شکم شکمه؟ این –

 

برنیم بودن ناراض   و زدن غر از دست هم موقعیت آن در
 کف را حسابش نبودیم کاوه ماشی    سوار اگر .داشت
 .گذاشتمیم دستش

 

 آرام آخر در و کشید شکمم روی بار چند را صورتش
 .گرفت

 ...رسدمه –

 

 .چرخید پشت سمت کامل کاوه

ه؟ –  بهتر

 .بود وبیدارخواب ناری ندادم، را جوابش

 

 ایلحظه کرد،یم هوشیارش کمکم داشت رسما اینکه با
 .شنیدم را خروپفش صدای انگار

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بودند خیس همه تنش، پوست شلوارش، موهایش،
 .کردیم دارنم را بلوزش هم سوتینش

 

 ۹۴_پارت#

 

 :کردم زمزمه گوشش زیر آرام

 دربیاری؟ رو زیرتلباس توب  یم –

 

 تکان بازهم ...بردم لباسش زیر آرام را دستم .نکرد حرکبر 
 .نخورد

 

 ...انداختم نگاه کاوه به آینه از

 

ی پایتخت   خلوت هایخیابان در  رفتیم گازتخته خاکستر
 نگاه عقب به آینه از و کردیم غرولند زیرلب گایه فقط و
 .انداختیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .دیدنیم را دستم

 قزن به و رسید اشزدهیخ پوست امتداد در انگشتانم
 ...رسید

 

ه بعد و کردم بازش  دوخت ...کردم پیدا را کنارش هایگت 
 .شدیم جدا راحت نبود،

 

 سوتی    قزن از را کمربند سگک فرق روزگاری روزی
 که بودم ماهر حدیبه ...حاال اما دادم،نیم تشخیص

  ...کنم باز دقیقه یک زیر باید چطور را سوتی    یک بدانم

 

ی البته و   .کرد افتخار آن به بتوان که نبود چت  
 
 گوشه

 بند از را هایششانه و کشیدم دندان به حرص با را لبانم
 ....کردم آزاد

 

   ...رفتنیم پیشتر  انگشتم

  .کردمیم باید که کاری جز به رایه بود، دیگری راه کاش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کیس ناموس لمس به دستم لجن، هرچقدر بودم، هرچه
  .شدنیم آلوده

 

ون بلوزش زیر از را خیس لباس باالخره  با حاال .آوردم بت 
  کردم؟یم چه اسفنچ   سفید این

 
 
فب   این ماشی    داخل مطمئنا  مچاله .انداختمنیم رسر
 .فرو شلوارم جیب داخل و کردم

 

 !...یاش –

 گره هم به پشت از و کرد حلقه کمرم دور را هایشدست
 .زد

 
 
  .شناختیم مرا واقعا

 

  .آب در افتادن از بعد حداقل نبود، خراب زیاد حالش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 از مفصل کتک یک آمدیم هوشبه وقبر  بود حقش
  !مرد یک بیاید، جا حالش تا خوردیم کیس برادری، پدری،

 

 اششانه از را آنها و رفت خیسش موهای سمت دستم
 .داد فاصله

  ادعای فقط فلور بود؛ مرد بدون شانخانه
 

  .داشت زرنگ

 

 درصد۱۰ کوکتل گفت،یم راست ستار نداشتم شک حاال
 .بود کرده خارج دایره از را بچه این

 

 ۹۵_پارت#

 

  !فلور

 کردم؟یم چه را فلور

 

 .خورد تکان پایم روی لرز، شدت از



ر خریدز  بانوی بارانی  

 برای جاب   دیگر که شد سفت کمرم دور حدیبه بازویش
دن بیشتر   .نماند فرسر

 

 ...رسدمه –

 

 :پرسید که بود کاوه

یمش .شهیم بهتر  داره –  نه؟ یا دکتر  بت 

 

یم دکتر  به را ناری ترسیدیم !عوض   مردک  را نگاهم .بت 
 .بود خوابیده آرام و راحت .دادم به پایی   

 

 :داد ادامه و کوبید فرمان به مشبر 

 من با شدن راض   زوربه بدم؟ چ   رو شعمه جواب –
 .بیاد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  فلور کردن راض   بگویم خواستیم دلم
 
 پدر عرضه

 تصمیم اول همان از بود، کرده ناز فقط .نیست پدرجدت
 .بفرستد را اشبرادرزاده داشت

 

 .کن زیاد رو بخاری –

 .شیمیم خفه داریم جوریهمی    !بابا آخرشه –

 

 چه؟ آخرش اما ...بود خواب را ساعبر نیم

 .دادم تکان را دستش

 

 ...شو پا !!ناری –

 .کرد زمزمه نامفهوم اصوابر 

 

 !شو پا ...تعمه ...ایمخونه نزدیک ناری –

 نگاه من به هوشیارتر اما چرخید، حدقه در هایشچشم
 .کرد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...وخودت کن جمع .ایمخونه دیگه ساعتنیم –

 

 .کرد سقوط دوباره ...بردارد پایم از را رسش کرد سیع

 

 ...بود جیبم تو ...گوشیم –

  شده خیس –
 
 .حتما

 

 .برداشت لرز هم صدایش

 بگم؟ چ   عمه به –

 

 .کنیمیم گندکاریات حال به فکری یه برسیم بذار –

 

 .نبود من تقصت   –

 .گرفت راه چشمانش از اشک و گفت را این

 

 .سوختنیم برایش که من دل



ر خریدز  بانوی بارانی  

–  
 
 من ...خوردم کردن تعارفم هرچ   که بودم من حتما
 ...آدم همه اون تو رو لباسم

، مقرص تو   !عقیلب   نیسبر

 

 .نشست من سمت و شد بلند بود که زحمبر  هر با

 .بایسر  شعورب   اینقدر توب  یم چطور ...بده حالم –

 .گرفت دهانش روی را لرزانش انگشتان

 

 .شمردم برایش را هاواقعیت جدی خییل

 اینم تو، با من .ستجاده ته فلور .رسیمیم داریم چون –
 .رسووضعت

 

 ۹۶_پارت#

 

 و استخوان چهارپاره که من بلوز به آورد، پایی    را رسش
 .کرد نگاه بود شده گم آن در ظریفش اندام

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .حالله خونم خونه، برم لباسا این با –

 

 :دادم جواب حوصلهب  

 ...شکر بازم گرده،بریم داره عقلت –

 

 ...کاوه گویسر  .پیچید ماشی    در ناآشنا ملودی

 !تهعمه خدا، یا –

  ناری
 
 .قاپید دستش از را اشگویسر  فورا

 

 زل آن به ترسیده لحظابر  ...داشت نگه صورتش رویروبه
  .زد

 

 .کرد صاف را صدایش و گرفت را تصمیمش باالخره

  !عمه سالم، –

 

 .شنیدمیم را فلور صدای



ر خریدز  بانوی بارانی  

  خاموشه؟ چرا گوشیت –

 

  .کرده تموم شارژ ...شارژ –

 نیم –
 
 درآوردی؟ بازیخیالب   بازم شم؟یم نگران یک

 

 .ببخشید –

 خونه؟ میای یک –

 

  اما گرفت، گاز را دستش پشت
 
 .کرد جمع را خودش فورا

 .اونجا شب رمیم .راهه رس شکری داب   خونه !عمه –

 

؟ –  گرفته؟ چرا صدات چ 

س داب   از بزن زنگ خواییم !فلور خوبم، –  مطمی    و بت 
 ...شو

 

 .کردن سنگی   سبک حال در کرد، سکوت لحظابر 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 اون به .کن کلید رو اتاقت در خواب قبل فقط ...باشه –
 .نده نشون رو هم عوضیش پرس

 

 .کرد زمزمه را «چشم»

 .زد زل گویسر  به کرد، قطع که را تماسش

 

 ...بودم نگفته دروغ بهش حاال تا من ...من –

 .بود تلخ اشگریه

 

 .زد صدایش کاوه

 ...من ناری؟ –

 

 :زد داد سمتش به .شد منفجر ناری ناگهان

 .شدم پیاده خیابون وسط دربیاد صدات !شو خفه تو –
 .نیست مهم هم بیاد رسم بالب   هر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...داد تکیه ماشی    در به گرفت، فاصله من از

 فقط ...آرام شده،جمع گرفت؛ آغوش در را دستانش
 .آمدیم فینشفی    صدای گایه

 

 ۹۷_پارت#

 

 نارین#

 

 
 
 ادکلن کیم شامپو، کیم زد؛یم موج امبیب   زیر عجیب   رایحه
 ...غریبه تب   بوی و ناآشنا،

 

  ...دیگر جنیس ...ترغریبه فلور، یا من تن جنس از نه

 

 زبر پتوی یک ...نبود من پتوی نریمبه همه از ترمهم ...پتو
 ...امبرهنه پاهای با که

 

  ...پریدم جا از



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...استخر در من افتادن شلپ صدای

 ...من تن لرز کنار در کاوه ماشی    گرمای

 

 .شد کوبیده صورتم به «اکنون»

 ...غریبهآشنا اتاق

  ...غریبه هایوسیله و دکور و کودیک آشنای

 

  .بود آویزان آن از مردانه هایلباس که دری پشت آویز با

 

  یک با !!مطالعه؟ مت   
 
کتاب از پرشده کوچک کتابخانه

 ...مکانیک های

 

  .شد آشوب اممعده

 اتاقش در یاشار، بلوز با شلوار، بدون من !!!یاشار اتاق
 ...بودم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 یک بازی با فیلم، یک از شدهپاره هاب  تکه مانند دیشب،
  ...شدیم پخش رسم در بود من شبیه فقط که غریبه

 

  به نمایش پرده   یک روی
 
 پرصدای و پریشان ذهن بزریک

 .من رس

 

  به هوشیارنیمه و مست فیلم پایان
 
 آورده همسایه خانه

 .بودم شده

 چه من درمورد حاال ...عبدی عمو به کردن فکر با
 ...کردنیم که فکرهاب  

 

  شدت از تا بردم فرو دهانم در را مشتم
 
 گریه بیچاریک

 .نکنم

 

 روی شلوارم روشن، بخاری بود، گرم و کردهدم اتاق هوای
 
 
 ...آویزان بخاری لوله

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 عادی دیدن با اما ...ببخشد مرا خدا زدم، کنار را پتو
  ...کشیدم راحبر  نفس شلوار، نپوشیدن جزبه بدنم، بودن

 

 را آلودخواب من .آورد اتاق تا مرا که بود یادم ...یاشار
  .دربیاورم را خیسم شلوار که بمانم بیدار آنقدر کرد وادار

 

 ...کردمیم حس را خشمش ایستاد، کردهپشت مدتتمام
  ...بکوبد دیوار به را رسم خواستیم اینکه

 

  ...رفتم که پتو زیر

یب   و بود خواب آمد،نیم یادم را بقیه  ...خت 

 

 خشک تا بود گذاشته را شلوارم کرده، روشن را بخاری
 .شود
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 پدرش، از او، از خواست؛یم فرار دلم رفتم، پایی    تخت از
 ...دیشب بیدزده   خاطرات تمام از

 

  ...کردم باز آرام را در پوشیدم، را شلوار رسی    ع

 چه؟ دیشب ...بود خواب عمو

 

 .کرد بیدار مرا که همان ...آب شت   صدای

خانه به  .رفتم آشت  

 

ی یم باال که بخاری قوری، یک با اجاق، روی روشن کتر
 .رفت

 

 .شستیم را سینک داخل هایظرف داشت

 

 .خونه رمیم من –

 .نگرداند بر رس حبر 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  جنابعایل –
 
یف عموتون خونه  بلوز با شهیم اگه .دارید ترسر

  از شلوار، و من
 
 !برو فلور، پیش برگردی جونتداب   خونه

 

 ؟...فلور –

 .ستخونه .حیاطه تو ماشینش –

 

 .چرخید سمتم و گذاشت آبچکان در را ظرف آخرین

 

 بودی؟ برده هم کیف موند، جا لباسات دیشب –

 .کردنیم کار فکرم

 

؟ جا که مهیم چت    دیشبت هایوسیله تو –  کارت نذاشبر
،  ...عابری کارت شناساب 

 

ی یه !چرا؟ –  .نیست چت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ –  چ 

 کو؟ من سوتی    –

 

؟ –   !سوتی  

 .زدم کمر به را دستم طلبکارانه

 .بود تنم دیشب که همون –

 

 .کشید ایکالفه نفس

های به ندارم عادت من –  .کنم درازیدست مست دختر
 .تخته کنار مشگ نایلون تو

 

 چراست؟ تو دست –

، تو درآوردم، من –   .بسبر یم قندیل داشبر  ماشی  
ا
 اصل

 %۱۰ کوکتل با که بودی شما دیشب بگم بهت الزمه
 بودی؟ شده پاتیل

 

 !رحمب   مردک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 که نیستم ایحرفه شما مثل پایینه، ظرفیتم که ببخشید –
 عرق با

 
 .شم پاکله سگ

 

 .داد تکان هوا در دسبر  زدن چانه از خسته

 !بابا شو گم –

 !شعورب   –

 

 .بودم گیج هنوز انگار ...کردیم درد رسم

 

 بعد بگذره زدی که گندی از ساعت ۲۴ حداقل بذار –
  !دربیار رو معلما خانم ادای من برای

 

 !نزدم آسیب کیس به !زدم خودم به زدم گند هم اگر –
 !کردم؟ چیکار دیشب من که مهمه یک برای کب  یم فکر

 !هیشگ؟
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

؟ خودت – ؟نیم خجالت کارات از چ   کیسر

 

 شت   حاال تا صبح از !تو؟ یا بکشم خجالت باید من –
 .بازه آبتون

 

 به و انداخت ابرو به گریه ...ماند باز تعجب از دهانش
 :توپید من

 

 .دمیم من رو نصفش میاد، که آب قبض –

 زدم؟ پول از حرف االن –

 

 :داد جواب و کرد کولهوکج را لبش زد، کمر به دست

  آب، مورد در داشبر  !پس نه –
 
 !زدییم حرف میل، رسمایه

 

؟ پس –   موضوع چ 
 
 ...نباشه آب .آدماست زندیک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  !مطمئنم بدهد، شعار خواستیم

 هر چطور دیشب بگوید خواستیم حتیم بود، همی   
ی  داری؟ عقل تو خوردی؟ دادند دستت که چت  

 

 در را اشتباهاتم که کیس خواست،یم را شنیدنش دلم
  ...بکوبد صورتم

 

 اگر ...کردمنیم باور را دیشبم خاطرات دختر  خودم وقبر 
 توانستمیم نبود من تن یاشار لباس بخاری، روی شلوار
  ...نبوده واقیع کنم فکر

 

 ...خواب یک بود، خیال کاش

 خندید؛ بودم نصیحتش منتظر که ایلحظه دقیق، ویل
 ...غمگی    و بلندتر کیم بعد و آرام، اولش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خش صدایش که گذشت چه رسش در فهمیدمیم کاش
  ...برداشت

 

 !بچه کنم، نصیحتت بتونم که نیستم کیس ...من ...من –
 !لجنم تو اینجا تا خودم

 

 حلقش، باالی درست کرد؛ اشاره گلویش به انگشت با
 .رفتیم پایی    باید نفس که آنجا

 

 ...یاشار –

 .زد صدایش عبدی عمو

 

 :پرسیدم احمقانه

  ؟...باباته –

 

 ...رفتم دیوار سمت کیم

 دونه؟یم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .انداخت باال ایشانه

 ...فهمیدیم باید یگ بابام و فلور بی    دیشب –

 

  برای دلش انگار
 

 ...سوخت امآشفتگ

ی –  شدن بد و اشتبایه میوه  آب تا .بهش نگفتم چت  
 .بیشتر  نه دونه،یم رو حالت

 

 .شد قدرشنایس از پر وجودم تمام

  ...ممنون –

 

 جلوی آبرویم اما نکردم، تشکر دیشبش لطف تمام برای
 ...عبدی عمو
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ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ بهش چرا –  .متنفری ازم تو نگفبر

مرد، –  ...داره دوستت اون پت 

 

شده،   .نشست دهانم روی انگشتانم غافلگت 

  

 و تلخ یاشار از شناختم تمام به بود شبیخون مثل
 .باورم در نشسته گنداخالق

 

  پنجره زیر
 
خانه  ایستاده زدهزنگ هایکابینت با قدییم آشت  

  ...بود

 

 بیشتر  پریدهرنگ جذب رکاب   در اشپرعضله هیکل
  دانستمیم و کردیم خودنماب  

 
 کار نیست، ورزش نتیجه

 .بود ساخته را او سخت

 

اف باید  ...داده قرارم تأثت   تحت ظاهرش کردمیم اعتر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 که بدنش بقیه و سوختهآفتاب صورت پوست ترکیب
  ...کردن کار آفتاب در هاساعت حاصل بودند، ترروشن

 

سم کردم راض   را خودم زحمتبه  :بت 

  کردی؟ کمکم چرا –

 

 .زد پوزخند

 .نیست خودم دست دارم؛ درون خر یه من –

 

  به
 

 کرد؟یم توهی    خودش مردانگ

  ...دختر  بیا !جان؟ ناری –

 

 .ندادم جواب

م –  .نکش خجالت !دختر

 

 
 
 .شد اشک از پر چشمم کاسه



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...یاشار به بودم زده زل .کردم پاک را چشمم رسانگشت با

 

لب روی شکسته طرح یک فقط بزنم، لبخند کردم سیع
 .نشست هایم

 

 ...بزرگ فنجان سه و برداشت سیب   یک .کرد پشت

 

 .ببیند را شکسته من   کیس نبود الزم .کشیدم عمیقر  نفس
 .رفتم سالن به و نشاندم لبم روی لبخندی

 

 خوای؟نیم مهمون !عمو سالم –

 !ایصابخونه –

 

به مانتو شبیه کردم دعا .بود بلند برایم یاشار مشگ بلوز
 .نشناسد را پرسش لباس عمو، و بیاید نظر

 

 .بود داشتب  دوست و روشن لبخندش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 !ناری !ناری –

 !فندق؟ چطوری –

 

 بازی را صبحانه و مهمان نمایش شدند؛ همبازی را امبازی
  .کردیم

 

 عجیب چت   هیچ که کردند تظاهر من دل برای ماهرانه
  در من هشت ساعت حضور نه نیست،

 
 نه آنها، خانه

 .ورودی کنار خانه، داخل من شده  جفت هایکفش

 

 هم عمو باشد؛ خواسته کارگردان را زدن حرف آرام انگار
 .کرد امهمرایه

 

 ۱۰۱_پارت#

 

  .خورد زنگتک مت    روی ساده نوکیای یک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  روی اسم یاشار
 
 رسی    ع خواند، که را گویسر  صفحه

ون خانه از و کرد خداحافیط    .زد بت 

 

 .باشم عادی کردم سیع .شد سنگی    سکوت

 .رفت بداخالقت پرس –

  

  .داد امدلداری بفهمد، را حالم انگار .خندید عمو

ون، بره .سوداییم هزار رس یه مردا ما – همه غروب تا بت 
 .رفته یادش چ  

 

 :زدم لب ارادهب  

 .کنه خدا –

 

 اما !نه که خجالت .کشمیم خجالت یاشار از کردیم فکر
 .نبینمش روزی چند دادم یم ترجیح

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خانه به و رفت فلور که نه ساعت تا ماندم، عمو پیش
  .رفتم

گویسر  گفتم و زدم زنگ او به خانه تلفن از بعد، رب  ع یک
 .شده خراب ام

 

  اینکه از قبل
 
 .بزند زنگ شکری داب   به و شود نگرانم واقعا

 

 .چرخیدم خودم دور ظهر تا .گذشتنیم آمده، کش زمان
  .کردم مرتب خانه گرفتم، دوش

 

 .باران قطره یک از دری    غ اما بود، ابری هوا

 

 جارو را حیاط حبر  شدیم شلوغ ذهنم که مواقیع مثل
 .نیامد اشب   آرامیسر  نداشت، فایده باراین اما کردم،

 

 .چیست گندکاری از یاشار منظور فهمیدمیم داشتم تازه
  ...بودم زده گند فقط کاش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ین طعم از اشهمه آبروریزی، این وع نوشیدب   آن شت   رسر
 .کرد تعارف خدمتکار که شد

 

ی مهماب   اول از  خواندن .کردمیم حس را ستار نگاه تت  
  ...نبود سخت ذهنش

 

 طعم نه داشته؛ الکل شدنیم باورم هنوز ...دوم نوشیدب   و
، ، نه تلچ  ین فقط بوب   .بود شت 

 

  .بود تاب کنار همه ...کار دستکش ضدزنگ، سمباده،

 دیوار کنار سکوی روی .برداشتم را دستکش ارادهب  
 .کشیدم آغوش در را خودم اکراه با و نشستم

 

 به وقبر  ...بود نرسیده یاشار اگر ...بودم کرده خراب من
 ...بودم پریدن درحال که سمتم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  آن ترس و نگراب   دیشبم خاطره   ترینپررنگ
 
 او لحظه

  ...بود
 

  ...همسایه حد در آشنا یک برای کرد، مردانگ

 

 مجالتخجالت کردم فکر !یسر  پشیمون بلدی پس –
 .شهنیم رست

 

  من به توجهب   .آمد جلو
 
 دست را دستکش دیگر لنگه

 .افتاد تاب جان به و برداشت را سمباده .کرد
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، طلب که صبح !کارت رد برو شو پا – تحملقابل داشبر
 .بودی تر

 

ب   بود؛ زبانشتلخ خود فهمیدیم را دردم که کیس تنها
وع اختیار   .کردم زدن حرف به رسر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 گرم برای گاز بودن؟ کرده ارساف آب چقدر دیدی –
ه؟یم استخرپاربر  رسما تو آدم .آب کردن  گت 

 

ی  باز حرف رس و کنم آویزدست بتوانم تا نگفت چت  
  .شود

 

 :کردم زمزمه آرام و پشیمان

 .برم خواستمنیم ...تولدمه گفت کاوه ...برو گفت عمه –

 

 :پرسیدم ناچاربه ...نداد محل

 کردی؟یم چیکار اونجا ...دیشب –

 

 .بودم اومده رفیقش ماشی    تعمت   واسه –

 ...گمیم رو تعمت   ری؟نیم دیگه –

 

 .کشید سمباده ترمحکم و گفت «!نه»



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .لرزاند را صدایم و شد بغض گناه احساس

 

 شده پیدا خوب کار یه کردم فکر !یاشار ببخش، –
 .بیشتر  عبدی عمو برای ...بودم خوشحال ...برات

 

 .چرخید سمتم ناگهان

  ...هیش –

 

 .شد سکوت تنم تمام و ...گذاشت لبش روی انگشت

 

 ...کردم معامله شیطان با سالمتیش رس   من !نه بابام –
 ...جومیم رو شخرخره نشه خوب اگه

 

  دیدن با
 
 ...کشیدم عقب صورتش داخل درندیک

 

 .چسبیدم رسمپشت دیوار به بریدهنفس



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :گفتم راندنش عقب برای زدهوحشت و تکهتکه

 .ازت ترسمیم .نزن حرف ...جوریاین –

 

 :کرد تأکید تردید، ایذره ب   رحم،ب   و خشک

 

س –   از من، از فقطنه .خوبه ترس !ناری بتر
 
 مردا همه

س  بیشتر  برنیم رس پنبه با که زنا از مردا، فقطنه !بتر
س ت ویل شجاعت، .مواظبته خوبه؛ ترس ...بتر یم شت 
 .باشه داشته شت   دل نیست خوب خرگوش یه برای .کنه
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ی به حرف بی    نافذ ایمان داشت، ایمان گفتیم که چت  
 .لرزاند را پشتم هایش

 

کوچولو هست، –  داده نشونت فلور که دنیاب   اون !دختر
 تکون دلت تو آب که گفته دروغ بهت .ستسکه روی یه

 ...نخوره



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بدبیب   تو .خوبن آدما –

 

ا و قوی صدایش قاطع، نگاهش   .بود گت 

ه کن، نگاه – ه   یه وحشه، حیات یه دنیا !دختر   .غذاب   زنجت 

 

ی اشخایل دست و پوشدستکش دست با  شبیه چت  
 .ساخت طبقه

 

 .داد تکان را پایینش دست

 تونهیم غذا فقط پایی    این از .باالییاییم غذای پایینیا، ما –
 .خورنتیم بری، جاته که جاب   از باالتر پله یه .باال بره

 

 احساس چشمانم باور از .کردم نگاهش باز دهان با
 .شودیم نرم کیم که دیدمیم کرد، رضایت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 توی خرگوش فقط ما پولدارا، برای !بچه داره، حقیقت –
  !شامشونیم سوپ

 

 .هایشحرف رحمب   حقیقت یا ترس از لرزیدم؛ خودم به

 

 ...یاش –

 .گرفت صورتم در تهدیدکننده را انگشتش

 

 .مغریبه یه همیشه تو برای !یاشارم من !«یاش» نگو یه –

 

 .لرزید امچانه

 

 .بایسر  داده نجاتم اگه حبر  –

 .باشم داده نجاتت اگه حبر  –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ابد تا که داشت گردنم به دیب   .آمدمنیم کوتاه من
  .کردمنیم فراموشش

 

، خییل تو ...دیشب !نبودی تو اگه –  ...یاشار خوب 

 

 
 
 .گرفت را تلخ پوزخند یک طرح لبش گوشه

 

 فلور، پیش رفتمیم بودم خوب   آدم اگه !نکن اشتباه !نه –
 هوای تا دستش کف ذاشتمیم رو دیشب پیاز تا ست  

  کنم؟یم چیکار من ویل .باشه داشته رو طالییش جوجه

 

 از .کشید هایشلب روی بسیر   عالمت به را انگشتش
 .شد بسته هم من دهان حرکتش خشونت

 

 برات .زنمیم زیپ رو دهنم خونه این تو موندن برای –
 وقبر  .باشم نداشته دردوجدان که کنمیم ردیف نصیحت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 من سننه، ومن گمیم خودم به شدی پرسه خر   دوباره هم
 .بهش گفتم که
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 .داشت درد کردیم فرضم بچه اینکه و لجبازی

 .شمنیم خر من –

 

 .«اگه» گفتم –

 دستکش .کردنیم اشتباه که یاشار .گفتیم راست شاید
  با را

 
 .پیچاندم دستم در درماندیک

 

 کشیدم خودم به رو آب ....شدم کاغذی قایق یه شبیه –
 یه فقط .کردم چیکار شهنیم باورم .شمیم غرق دارم و

 ...موندم تنها شب

 

  .نشست نگاهش به دلسوزی ایذره فقط



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

گوش اون من ویل .بکشه رو گوشت یگ نیست بدم –
فب   شایدم بقیه، مثل پفیوزم یه منم .نیستم کشه  از تررسر
  !شونهمه

 

روبه مرد زد،یم لنگ عملشان پای و زدندیم حرف همه
 حاال بود، کرده ثابت من به را خودش عمل در رویم

 .کردیم له را خودش

 

 پشت از بودم نگفته کیس به عمرم تمام در که هاب  حرف
ون به گلویم  .آوردند هجوم بت 

 

،یم – نگار بابام !...یاشار دوب   داشت که روز یه ...بود خت 
 ...کرد تصادف و برید ماشینش ترمز روزنامه دفتر  رفتیم

 پدر که آدیم یه از ظهر، تا صبح یه اندازه   فقط مرد، بابام
 ویل ...بود شجاع خییل .کشید طول من یتییم تا داشت
 همیشه ...دادیم پس مامانم و من رو شجاعتش قیمت
 ...موندم تنها خییل ...حاال ویل کردم، افتخار بهش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 
 
 .کرد ناله و خورد تکاب   وزنش زیر تاب .نشست تاب گوشه

 

 .گرفتم قلبقوت نشستنش با

 هنوز مادرم اومدم که ظهر مدرسه، رفتم صبح روز یه –
 رفتم ...روش انداختم پتو .بود خواب مبل روی هال، توی
 .زد جیغ اول که بود اون اینور، اومد فلور .مادربزرگم پیش
 ترس من ...یاش ویل، .شناسمیم رو «دادن دست از» من
سم اگه ...کنهیم فلجت ...خوامنیم رو   بتر

 
 معب   چه زندیک

  وقبر  معنیهب   مرگ از ترس داره؟
 
 و کشیدن نفس فاصله

ون در از یه تونهیم نکشیدن ، و رفیر   بت   یه برنگشیر 
 .باشه نشدن بیدار و خوابیدن

 

 .زد پوزخند

یس؟ مردن از گفتم مردن؟ از –   روز   هر بتر
 
 تونهیم زندیک

 بشه؟ بدتر مردن از

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ناگفته به رو ایدریچه هرکدام بودیم، نشسته هم رویروبه
 ...کرده باز هم های
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 .کرد زهر را دهانم نگاهش و هاحرف تلچ  

ی، من از سال چهارپنج فقط تو –  فوقش !یاشار بزرگتر
 ...سال شش

 

 .کوبید دیگرش دست به را دستکش

 

 با گفتم که بهت .عمره یه سال شش وقتا بعیص   –
  یه کردم؛ معامله شیطان

 
یم بزرگ ...دورسسوخته معامله

،  بعد بده، وقت بهت هفته یه شایدم شب، یه تو یسر
 پاک چ  هیچ نیست، قشنگ چ  هیچ .شدی بزرگ دیگه
 ...کثافته و گند شهمه ...نیست

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .برید نفسم

 :کردم زمزمه را نامش درد با

 ...یاش –

 

  .شد بلند

 

ون زحمتبه را نفسم  .دادم بت 

 کوه خوایمیم .هسیر   هم هابچه کوه؟ بریم جمعه میای –
 .کنیم تمت    رو

 

 اششکسته ابروی .نشست هایشلب روی لبخند باالخره
  .داد باال را

 

 .منم که من .نیست حریفت فلور –

 

نفس در و شدیم بلند قلبم از بخار مانند که تردیدی با
 ...بودم زده را هایمحرف پیچیدیم هایم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 و پرمژه هایچشم میان رضایت اندک دیدن با حاال، اما 
 .توانمیم که دانستمیم اش،ایقهوه

 

 .کرد اشاره اطراف به

 چیه؟ موضوعش کوچیکه حیاط این –

 

   .کردیم عوض را بحث داشت پایمپابه هم او

 قناس پشتش زمی    .ساخته قبله به رو رو خونه پدربزرگم –
 .شده

 

 
 
 .گرفت سمتم به را دستکش لنگه

 

 رو شسمباده نشده تاریک تا شو پا !خرگوش شو، بلند –
ه، من کردن کار از دادنت آموزش قیمت .کن تموم  بیشتر

 .شدیما حسابب   رو واکر باشه حواست

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .گرفتم را دستکش باتردید

  کنم؟ درستش من –

 

 .کنهیم رشد مغزت فندق یه اون .خوبه کار .آره –

 

 .رفت خانه سمت و کرد پشت

 

 :زدم داد رسشپشت

 !خان یاشار توئه، مغز فندق –
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 یاشار#

 

  خواندن وسط درست اتاقم، داخل
 
دوست ماشی    مجله

م امداشتب    .بود انداخته گت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

، کارت کلید، !ببی    !یاشار – همه میل، کارت دانشجوب 
 .توشه چیم

 

؟ کار اداره یا مهموب   رفبر یم داشبر  –  داشبر

 

ل را خودش چقدر دادیم نشان نکردنش جواب  حاض    کنتر
  .زدم ورق را مجله .شوم راض   تا کندیم

 

میم اونارم بیارم رو جیپ رمیم وقبر  .برو شو پا –  .گت 

 

  روی آویزان هاب  شانه با
 
 .نشست پنجره لبه

 جا کیفم که گفت بهش فلور، به زد زنگ دیشب کاوه –
 ست،جمعه امروز .برم خودم داده گت   فلور حاال .مونده

 .بیکاری که هم تو

 

  فلور؟ به زده زنگ کاوه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .آورد پایی    تأیید به را رسش

 

  .ببیند را ناری چیدیم برنامه داشت !زرنگ مردک

 ...یاشار دیگه، بریم –

 

 وهاتوسیله بیارم رو جیپ رمیم من .بیای خوادنیم تو –
میم  .گت 

–  
ا
 .ندادن بهت رو کیفم شاید اصل

 

 .کشید باال ارادهب   ابرویم، تاییک

 دن؟نیم رو کیفت دادن، بهم رو تو –

 

 ریخته رو مخم صبح از فلور بریم؟ باهم شهیم چ   حاال –
 !فرقون تو

 نگاهش شدهرسگرم و دادم تکیه مطالعه مت    صندیل به
  .کردم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ترسیدی؟ –

 !نه –

  .نشست لبم روی نیشخندی

 

 فقط نگذارم، تنهایش کند امراض   سوزاندیم فسفر داشت
  .نداشت رفیر   تنها جرئت چون

 !خانم ترسو

 

 .اونجا تا بدی کرایه باید چقدر کن فکر !...یاش –

 

 بودم؟ گفته چ   بهت –

 هان؟ –

 

 .یاشار نه، یاش –

 ...باشه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .یاشار چشم بگو نه، باشه –

 از زحمتبه را «باشه» یک .پیچاند همبه را هایشلب
 .شنیدم دهانش

 

 شدیم روز دو .گفتنیم بد هم را کرایه ویل بود، رستق
یم جلو را رفیر   آنجا تا پول .بود افتاده شهر رس آن ماشی   
  .افتادم

 

یف پررو کاق   اندازه  به  بفهمد بود کاق   فقط داشت، ترسر
 .کردم اخم برایش .است لطف برایم کارش

 

یم توقر  به تقر  تا .شمیم بادیگاردت دارم کمکم ویل میام، –
 .باشم داشته رو هوات باید خوره

 

 .شد باز بناگوش تا نیشش

 بریم؟ یک –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ۱۰۷_پارت#

 

  بابا به
 
، و نان کیم .کردم رسیدیک  آب، لیوان یک پنت 

 شد گرسنه اگر توانستیم .گذاشتم کنارش سیب   داخل
 .بردارد و شود خم

 

ون خانه از  .شدم منتظرش اصیل خیابان رس و زدم بت 
 .داشت نگه جلویم سیاهش پراید

 

  .کردم باز را عقب در

 !نشی    عقب صندیل طلبکارا مثل !خدا یا –

 

 .دادم تکیه صندیل به را رسم و نشستم او به توجهب  

 

  .برگشت عقب سمت کامل، جلو، صندیل دو وسط از

منیم گازت .بشی    جلو بیا چیه؟ اداها این –   .که گت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بخوابم خوامیم !بچه م،خسته –

 !مرتیکه جلو، بیا –

 

 .زدم مسافر بگو بهت دادن گت   راه بی    اگه خوابم،یم من –

 

 :غرید پرحرص

 .مادرته مسافرکش –

 

 دهانش روی باشد نداشته انتظار خودش از انگار بعد
 .کوبید

 حرف به رو سنگ !تو دست از !ببخشید !ببخشید –
  .میاری

 

 .بستم را هایمچشم

  .کنهیم کار بانوان آژانس مامانم .بانوان آژانس –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 
ا
 :پرسید تعجب با .رفت یادش زدن غر کل

 سالشه؟ چند مگه !جدی؟ –

 

 .پنج و چهل –

  بابات؟ –

 .تنهاست بابا .برگردیم زود بریم .شش و پنجاه –

 

 .افتاد راه باالخره

  :کرد زمزمه ناراحبر  با

  .شکسته خییل ...نداره سب   عبدی عمو –

 

اشخواب  ب   هایشب آن از قبل، شب پدرم ...بودم خسته
  .کردیم بیدار ایبهانه هر با هم مرا ...بود 

 

 !شو بیدار !یاش !یاش –

 .گفتیم را این که آشنا سفید در بودیم؟ رسیده



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 در ایمآمده کیف و جیپ دنبال اینکه گفیر   و زنگ زدن با
 .شد باز

 

 ...رسیدیم نظربه تربزرگ حیاط روز، روشناب   در

 

 
 
 و داشت امتداد زمی    تا دیوار کنار مجنون بیدهای شاخه
 ...ساختیم ایالعادهفوق منظره   حیاط استخر در بازتابش

 

ون ساختمان در از که بود شهیاد  .آمد ما سمت و بت 
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 ...سالم ...سالم –

  .ایستاد لبخند بدون ام،شانه به شانه ناری

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .اومدید خوش –

ی چه انتظار باز، نیش آن با یس داشت؟ را چت    احوالت 
 گرم؟

 

 .سالم –

، یهوب   شب اون !پرس؟ چطوری، –  ماشینم حبر  رفبر
 .ندیدی حساب  درست

 ا

ده هم به هایملب گفتنش «پرس» ز ب   نگاهم اما شد، فرسر
 .رفت سایبان زیر عروسک سمت اختیار

 

 .کشید سمتش به را بازویم سکوتم، دیدن با

 .اونجاست هنوز ابزارتم جعبه بریم، –

 

  .رفتیم همراهش ناچاربه

 روی و برداشتم را جعبه .بود پارک ترطرفآن کیم جیپ
  .گذاشتم عقبش صندیل



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بود رویش سوئیچ

  در اینجا،
 
 امنیت که البته !بود کجا دزد ها،باالنشی    محله

  .داشتند

 

یم پس جواب کیل باید شهرک نگهباب   از عبور برای وقبر 
  .بایسر  داشته را خیابانش به ورود اجازه   فقط تا دادی

 

 اجازهب   هم پرنده محافظت، هایالیه و نگهبان همهاین با
 .زدنیم بال

  

 بگویم که منتظر بود؛ معذب ناری .سمتشان برگشتم
 .برویم

 ...اما شهیاد

 

 که حاال بیا .درسته وکییلخدا کارت .دیدم رو جیپت –
  .بنداز منم شورولت به نگاه یه اینجاب  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :گفتم اضارش به توجهب  

 .بریم باید –

 

 ...یاشار –

 کارم که داشت وجدانعذاب .زد صدایم آرام که بود ناری
 .امداده دست از نیاوردهدستبه را

 

 .کشید ست   به دسبر  شهیاد

ش برام بودم منتظر –  دیدی؟ آموزش کجا .کب   تعمت 

 

گاه رفتمیم تابستونا راهنماب   از – ستاب   .تعمت   بودم که دبت 
 دیده دوره آلمان کردم؛ کار مهندیس یه پیش سال چند
 دانشگاهیمم رشته .بود کالسیک مدالی تخصصش بود،

 .بود مکانیک
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ام  
 اهمیت ایذره برایم چشمانش در پیداشده احتر

  .نداشت

 

 کردنیم فکر چطور؟ .بود دارخنده ناری باز دهان فقط
  باشند؟ داشته دانشگایه تحصیالت هم هاموتوریپیک

 

 .دیدیم را بقیه و آمدیم فروشگاه به باید

 

 .کشیدم شهیاد دست از را ناری سفید و کوچک کیف

 !ناری؟ بریم، –

 

 .گرفت را راهمان جلوی

  ...راستش ...کنید صت   !نه !نه –

 

 :پرسیدم حوصلهب   و خشک .خورد گره درهم ابروهایم



ر خریدز  بانوی بارانی  

  رسه؟یم یک –

 

 یک؟ –

 .کردی معطل خاطرشواس رو ما که همون –

 

 .شد نزدیکم قدیم ناری

،یم چ   –
 
 یاشار؟ یک

 

 حاال .سکاوه منتظر معلومه کنه،یم نگاه در به مدام –
دار چطور اون  .پرسید باید آقا همی    از رو شده خت 

 

 .برگشت ناری سمت .بود فایدهب   انکار

 .ببینتت خوادیم .داره کار باهات –

 

 .گرفت دستم از حرص با را کیف ناری

 !بریم وقتشه دیگه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بست را ناری راه هول، و دستپاچه شهیاد،

 مقرص خودت کن قبول هم شب اون .برسه کن صت   –
 .بودی

 

  .برگرداند من سمت را حرفش از پر نگاه ناری

 .کشاندم ماشینم سمت و گرفتم را بازویش

 

 .افتاد راه رسمانپشت کاوه

 ...کرد قهر ستار با .شد کوفتش تولدش –

 

 را آن و شده جیپ سوار .نشنیدیم را هایشحرف بقیه
 .رفتم خروچ   سمت و کردم روشن

 

 :کرد زمزمه هیجان و ترس کیم با ناری

 .زنهیم حرف گوشیش با داره –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کرد باز را آن و پرید پایی    ماشی    از فرز در، دم

 بردارد را پرایدش هم او تا ماندم منتظر شدم، خارج وقبر 
 .بیفتد راه و

 

 راه آید،یم رسمپشت شد راحت خیالم اینکه محضبه
  .بود عقب به آینه از نگاهم اما .افتادم

 

ت که بودیم نگرفته فاصله بیشتر  کوچه دوسه هنوز  است 
 .برید را راهش برق مثل سیایه
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 .بکوبد جدول به را پراید بود نزدیک احمق مردک

 !کاوه بود، خودش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کیم بود، مخالف پایم اما بدهم، ادامه راهم به خواستم
 .کیم فقط آورد، فشار ترمز روی

 

 تا نداشت گویسر  حبر  آمد؟یم رسش بالب   و رفتمیم اگر
 .شود باخت   حالش از کیس

 

  .بودند خیابان وسط
ا
  .بکند توانستنیم کاری کاوه، اصل

 در و کندندوایم را هایشانسنگ شاید و زدندیم حرف
 ...تفاهم هم شاید آخر

 

 
ا
 چه؟ من به اصل

 

 سمت رسش و شد پیاده ماشینش از ناری که دیدم آینه از
 ....چرخید من و جاده

 

 .بریزد همبه را اعصابم توانستیم منتظرش نگاه هم دور از

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...بود آمده نبودن تنها از اطمینان و من به اعتماد با

 

 کولش روی را او توانستیم .شناختمنیم را کاوه که من
د و بیندازد  ...بت 

 

 حبر  کیس ...ساکت هایخیابان این در برد؟یم اگر
 .شنیدنیم را صدایش

 

  نکنه !برو وراهت !نداره بهت ربیط !لعنبر »
 
 توهم واقعا

؟ زدی  «بادیگاردیسر

 

 ...چرخید من سمت ناری رس دوباره

 به کوبیدن مشت با ترمز، پدال روی اموحشیانه فشار
 .شد یگ فرمان

 

   ...کنم ولش توانستمنیم خر من  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را پایم و گرفتنم عقبدنده شوم، پشیمان اینکه از قبل
 .دادم فشار گاز روی

 

 به پررسعت و مردانه توانستیم کهتاجاب   قدییم ماشی   
 .شد نزدیک آنها

 

 نشست کاوه نگاه به دیدنم با که خشیم .شدم پیاده
 .گشتمبریم باید کرد مطمئنم

 

 .بود بلند ناری صدای

 حاال تا گفبر  ...تولدمه گفبر  .بیا امشب یه فقط گفبر  –
 نبوده دلخور ازم کیس

 

 ...من –

 .نداد او به زدن حرف اجازه   ناری



ر خریدز  بانوی بارانی  

من ...زد غیبت نشده ساعت یه هنوز کردی؟ چیکار تو –
 ...گذاشبر  تنها شناختمنیم که آدم همه اون وسط و

 ...آبروریزی اون آخرشم

 

 را هایشمشت اما بود، دویده صدایش به بغض که این با
 .بود گرفته باال را رسش و کرده گره

 

؟ نگهداری مرکز !ناری –  ...هم با ریختیم برنامه کیل ما چ 

 

 خواییم کرد، حساب روت شهنیم شب یه اندازه   وقبر  –
؟ کب   ولم وسطش کنم؟ کار باهات  چ 
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 پیدا حرق   فروبرد؛ اشجوگندیم موهای در دست کاوه
 .جواب برای نکرد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کوبید کاوه ماشی    تایر به لگدی

  !بهش نزدم تا کنار بکش واین –

  

سیاه غول جلوی که پرایدش سمت افراشته رسی با بعد
 .رفت رسیدیم نظربه قدییم و کوچک کاوه رنگ

 

 .کند دفاع خودش از بود بلد هیوال این برگشتم، خودب  

 

 را «.نشده تموم بحثمون ویل برو،» ناری رسپشت کاوه
 .زد زل من به و گفت

 

 عصبانیتش و خوردن حرص دربرابر نیشخندم اینکه برای
 .افتادم راه و کردم پشت نبیند را

 

 .بود مشغول ذهنم آشنا، و دودآلود هایمحله به رسیدن تا

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی کدام .نداشت درسبر  عقل هم ناری این  چنی    دختر
 زد؟یم پس را کییس و موقعیت

 

یم غرور نباشد خایل که جیب   و ست   شکم سالم، تن
 کیس جلوی دستت گذاشتنیم که غرور این .آوردند
  .داشت خوب   اسم شود دراز

 

 ...طبع مناعت !آهان بود؟ چه

  .آمدنیم اداها این که من به !اضافه غلط !هه

 

 .بود نیامده هنوز او رسیدم، خانه به وقبر 

 برایش را اتفاقات تمام، جزئیات با داشت انتظار بابا
 .بگویم

 

ی باید غذا بود، ظهر  .خوردیمیم حاض 

 .زدم اشاره شد وارد که ناری و در به

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .بذارم ناهار برم من .رسید وراجش خود –

 

 خیار و گوجه ب   و یخچال داخل رسم وقبر  بعد، دقایقر 
 .شنیدم را اشپرانرژی صدای بود

 .خت  به ظهرت .عبدی عمو سالم –

 

 هال به و بستم را یخچال در .پیچید خانه در کباب عطر
 عسیل مت    روی را یکبارمرصف ظرف دو .کشیدم رسک
 .گذاشت تخت کنار

 

 تونمیم ببینم برم .بردم خودمونم برای .من مهمون ناهار –
 .کنار بذاره ورژیم امروز یه کنم راض   رو فلور

 

 غذا داشت تازه یاشار .جان ناری نکنه، درد دستت –
 .کردیم درست

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بد روز یه ویل نداره، حرف دستپختش دونمیم –
 .بگذرونید

 

ی ندیده، اگر حبر  بود، وسیع و گرم اشخنده  را امآشت  
 .نگرفتم دل به کردیم مسخره

 

 هایانگشت  ببندد، راه در اینکه از قبل رفت، در سمت
 .چسباند همبه را دستش دو هر وسط و اشاره

  .داد تکان را آنها و کرد درست گوش رسش روی

 

 .سوپ توی خرگوش نه اما ...خرگوش یک هایگوش

 

........ 
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........ 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

لباس کنار بودند، ریخته زمی    روی تخت، کنار هامالفه
  ...هایمان

 با داشت چشمگت   تناقض یک قرمز حریر خوابلباس
ه   و مات هایلباس  .من تت 

 

 به را خانه این به رسیدن تا راه تمام بودم کرده سیع
تحریک هرچت    به ای،پنبه و پر اندام پوست، سفیدی
 .مانرابطه اجبار جز چت   همه کنم، فکر اشدرباره ایکننده

 

 نگاه ترمنعطف او آغوش و تخت هایساعت این به باید
 تا رساندیم مرا شهوت که اول ماه همان مثل کردم،یم

  .اینجا

 

ی روانم سالمت  با دادم؛یم دست از داشتم که بود چت  
  ...او با همخواب   اجبار روی فوکوس

 

 یک است، قرار یک این که کردم تلقی    خودم به
 ...همساالنم بیشتر  مثل ...شیطنت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .آمد صدایش که بستمیم را شلوارم زیپ

 

 چیه؟ این –

  .برگرداندم سمتش به را رسم توجهب   

 

 .شدم شوکه ...دستانش در ویاگرا قرص ورق دیدن با اما
 .باشم رفته فرو یخ از ایدریاچه درون و خایل پایم زیر انگار

 

 .بود پیچیده همبه هایشلب

 من؟ پیش میای قرص با ...قرص با تو –

 

  روی انگشتانم
 
 .شد حرکتب   شلوارم دگمه

 .لرزید درد و بهت از صدایش

قابل انقد من یعب   –   تحملم؟ غت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 درونم زماب   هر از شدیدتر بودن، واقیع عوض   یک حس
 .کردم باز کندن جان با را دهانم .پیچید

 

 .بهش نزدم دست .کب  یم اشتباه –

 .شد مچاله انگشتانش درون قرص ورق

 .رسوپاب   آشغال تو !خوردی .شده خورده –

 

 نیست؟ یادت بودیم، قهر باهم ...قبله دفعه مال –
 .بیام کردی مجبورم

 .شد گشاد بهت از هایشچشم

 

 من ...قدرنشنایس خییل !بیای؟ شدی مجبور !مجبور؟ –
 .کردم بودن تو با فدای رو چیمهمه

 

  روی
 
 .دفاعب   برهنه، نشست؛ تخت لبه
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .دادم بهت رو باکرگیم من ...من –

 

 را هابیگناه ادای توانستنیم .بود رویزیاده دیگر این
 .دربیاورد

 

 واقیع سکس خواییم گفبر  خودت ...خواسبر  خودت –
 ذاری؟یم رسم رو چ   منت ...کب   تجربه رو

 

 .کردندیم پر داغ رسب از را دهانم باید

 

 از را مالفه .شد بلند جایش از نشسته خون به چشماب   با
 انگشتانش ...بپیچد خودش دور کرد سیع و برداشت زمی   
 .حرص از لرزیدیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بودی کشیده رو همه منت ....کوربهنمک !عوض   –
 آواره تو   یک نبودم من ...ننداخت تف یه دستت کف کیس

 داد؟یم راه شخونه تو رو بابات و

 

  ...بود نگرفته موش خدا راه در که ایگربه

 به واردیوانه را کلمات ...چرخید خودش دور هدفب  
ون  .کردیم تف بت 

 

ییم باال رو خودت !فطرتپست تو   –  برای باید تو .گت 
 نداری لیاقت تو ...بخوری ویاگرا اینکه نه بزب   لهله من

 ...دستت بدم رو کفشم

 

  با !صداب   !خفه
 
 طوفان ماندم منتظر برهنه، باالتنه

 .بگذرد خشمش

 !بدبخت !گند بوی .دییم عرق بوی همیشه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کردم وادار را خودم ویل بود، سخت هایشتوهی    شنیدن
 .ندهم جواب که

 .اینجا نیا ...هفته چند تا ببینمت، خوامنیم –

 

نیم ...نبود شدب  وصف نشست قلبم به که آرامیسر 
 ...پدرم ...کند تالق   خواست

 .بردارم را بلوزم تا بردم پایی    را دستم

 

 .کرد خم را کمرم لرزانش صدای

 ناراحت که کب   تظاهر حداقل توب  نیم !!...نامرد –
 شدی؟

 

 ...شدنیم غمگی    طوراین و زدیم حرف تلخ بازهم کاش

فب   عوض   یک من !عوض     .بودم رسر

 

  روی و کردم مشت را بلوز
 
 .شدم آوار تخت لبه

 ...شدنیم راست هایمشانه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ه؟ ازت سنم چون چرا؟ یاشار؟ چرا –  بیشتر

 !نه –

 

؟ پس –  چ 

 چرا؟ دانستمیم چه من .پرسیدیم سخت سؤال
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  .چرخاندم را بلوز

 این مشکل بداند بود حقش .داشت طلب من از را جواب
 .نیست او ظاهر رابطه

 

 وسط، اومدنیم بندا و زد این اگه .رفتیم پیش بد شاید –
 .کفت تو رفتمیم خودم شاید

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 صورتش به توانستمنیم .نشست آرایش مت    صندیل روی
  .کنم نگاه

 

 .فلور چیدی، غلط رو شپایه –

 

 از .امشده خسته هایشزورگوب   از بگویم توانستمیم کاش
 احضارم و بزند زنگ بخواهد دلش که ساعبر  هر اینکه
 ...کند

 

 .لرزیدیم عصب   و شده جمع انگشتانش که دیدم را پایش

 

 این از خودتم کنم فکر ...بعد .نبودی اینجوری اوالش  –
 .شدی خسته رابطه

 

 .شد شدیدتر پاهایش تکان

 ...بیاری دستبه رو یگ بخوای کافیه فقط .خوشگیل تو –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .پرت را آخر تت   باتردید و کردم استفاده سکوتش از

 .کنیم تمومش بیا –

 

 .آورد یورش سمتم و جهید پاهایش روی ناگهان

  من به هسبر  یک تو –
 

  !آشغال !ها؟ کنیم؟ تمومش بیا بگ

 

 گوشتم در را هایشناخن و کرد بازویم قفل را انگشتانش
 .برد فرو

 

ون مخونه از شو گم شو پا –  .بت 

 

  ...کشید سوت ممتد هایمگوش

ی  .آمدیم جوش به که خشیم و شد تمام که صت 

 

 ...نبودم من انگار

 .پیچاندم و گرفتم را دستش مچ



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...آخ ...آخ –

 

 :زدم فریاد توان تمام با صورتش، در

جدی !درآوردی ومن پدر هرزه تو !شو خفه ...کن بس –
؟ ارباب که زدی توهم جدی   مب 

 

 شدی؟ دیوونه ...آخ ...کن ولم –

 دستت !...فلور هارم، من ...ومن ببی    ...بودم دیوونه –
 .کنمیم قطعش من، حلق تو نکن رو

 

یز درد از حاال که چشمانش ...چشمانش  بود، اشک لت 
  ...معصوم هایچشم شبیه

 

ببه   .کردم رهایش ض 

 منفجر رسم درون اشفروخورده هقهق و افتاد زمی    روی
 .شد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...شدیم تکهتکه داشت ...قلبم ...خدایا

  هوای و اتاق آن از باید
 
 ...کردمیم فرار مسمومش خفه

 

به و گیج   ...رفتم عقب خوردهض 

 به را رسم .بود گاز اتاقک این سمت کدام فرار، راه
 .چرخاندم اطراف به خروچ   در جستجوی

 

 
 
 .بودم متنفر آینه درون درنده   از خودم، از !بدنما آینه
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 نارین#

 

یم برنامه اصفهان به رفیر   درباره   گروه داخل هابچه
اض برای کمپیب   .چیدند  .رودزاینده شدن خشک به اعتر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دارخنده عمه کردن راض   برای پیشنهادهایشان هایروش
  .بود

 

ون از عجیب   صدای  تخت روی را گویسر  .آمد اتاقم بت 
  بود؟ عمه .کردم تت    را هایمگوش و گذاشتم

 

ون اتاقم از و پریدم پایی    تخت از  سمت ...رفتم بت 
 ...کردم باز را درش و تند پا بهداشبر  رسویس

 

 توالت روی فلور
 

 .زدیم عق و بود شده خم فرنگ

 

 .دویدم سمتش دمپاب   بدون

  ...جونم فلور ...فلور –

 

 .شدم خم کنارش

س، – ی ...ناری نتر  ...نیست چت  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بود گچ رنگ به پوستش

 شدی؟ مسموم –

 

 ...حلقم تو کردم انگشت ...نه –

 

ون «چرا؟» یک فقط زدهوحشت مبهوت   من   دهان از  بت 
  .نشنید حبر  شاید که ضعیق   ی«چرا» آمد؛

 

 .خورهیم همبه پهلوهام از حالم ...چاقم –

 

 حال دیدن تحمل .بود شده کبود هایشلب و پریده رنگش
  .نداشتم را خرابش

 

ی که تو –  بیاری؟ باال خواییم رو چ   آخه .خورینیم چت  

 

یب   یه ....خوردم –  نتونستم ...فروشادست از ...شت 
م خودمو جلوی  .بگت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 خورایک؟ همآن ها،دستفروش از خرید و من اتیکت   با فلور

 

  .نتوانست ...کند راست را کمرش خواست

 ...جونمفلور –

 

  .گرفتم بازوانم میان را لرزانش تن

 .لرزیدیم آغوشم در که اوب   بود، من کسهمه

 

 گرمش ماساژ با کردم سیع و گرفتم را اشزدهیخ انگشتان
 .کنم

 

  ...درمانگاه بریم باید ...زدی یخ !عمه –

 .کند کمک توانستیم او ...یاشار 

 

یمت بیاد بگم یاشار به برم –  .دکتر  بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .پیچید هایمانگشت بندبند به انگشتانش

  !خوبم !نه –

 

 من از و داد من به ایلحظه را پراشکش و قرمز هایچشم
  ...کرد پنهانش

 

  وقتهیچ عمرم در
 
 !هرگز بودم، ندیده را فلور درماندیک
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 .درمانگاه برسونه رو ما بیاد بگم بذار _

 

 
 
 :زد داد تقریبا

 !نه گفتم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...ببخشید –

 .بدهد نشان عادی را وضعیتش که کرد را سعیش تمام

 

 ...بیاد کیس خوادنیم گفتم .تخت توی برم کن کمک –

  ...باشه –

 

 متوجه بیشتر  پیچیدم، کمرش دور کمک برای که را دستم
  ...شدم اشالغری

 

 ویل داشت، بیشتر  سایز چند حداقل من، از هم هنوز
 .بود داده دست از را زیادی وزن توپر، آدم یک برای

 

  این .نداشتم شک شد؛یم مریض داشت
 

 و ها،گرسنگ
 ...آوردن باال این حاال

 .دادمیم اشسالمبر  به را حواسم بیشتر  باید

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم وسواس به تبدیل داشت الغری و اندام به توجهش
  .شد

 

  ...بود ترعصب   همیشه از کردم،یم دقت که حاال

 

 یادبه شمارانگشت را او لبخند و آرامش هایساعت شاید
 ...گوشم بیخ کردم، حس را خطر اما آوردم،یم

 

خانه به کشید، دراز تخت روی وقبر   با و رفتم آشت  
 .کردم درست قندآب برایش رسعت

 

 را صورتش شنید که را لیوان به قاشق برخورد صدای
 .برگرداند

ی یه باید تو .خدا رو تو !عمه –  .بخوری چت  

 

 .نیست مگرسنه –

 .نشستم تخت روی کنارش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 فقط حاال تا دیروز از .بود بهت حواسم .قندهآب این –
 .خوردی آب لیوان چندتا

 

ی انگار کن باور –  .ندارم معده عنوانبه چت  

  چیه؟ کارا این –

 

 .بود زماب   هر از ترپریدهرنگ سفیدش پوست

 .کردم خواهش

 

 ...قلپ یه ...من خاطربه –

 .کرد پشت کامل

 

 .کنم درست سوپ برات رمیم پس –

 .انداخت من به نگایهنیم ترسیده

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .زنهیم همبه وحالم غذا بوی –

 هیکلت .بایسر  داشته کیلو ۶۷ فوقش تو !عمه کن، بس –
 .دستهیک

 

اضش به توجهب   و شدم بلند خانه سمت اعتر  .رفتم آشت  
  .گذاشتم گاز روی را قابلمه

 

 ...که بردارم مرغ تا بودم کرده باز را فریزر در
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، در شدن کوبیده همبه صدای با  دستم از مرغ دستشوب 
 .افتاد

 .دویدم سمت آن به و کردم رها را یخچال در

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 صدای و بود نشسته زمی    روی بهداشبر  رسویس در دم
  داخل بلندش و خشک هایزدنعق

 
یم آن کوچک محوطه

 .پیچید

 

 دادن دست از روزهای تمام مثل فلور بد حال از وحشت
 ...عزیز مادرم، پدر، رفیر   بود؛

 

ون خانه از و برگشتم  عمو واحد در سمت دویدم، بت 
 .عبدی

 .کوبیدم آن به لرزانم هایدست کف با 

 

 .داد شدن وارد اجازه   عبدی عمو ی«بفرما» صدای

 

 :زد داد دیدنم با مینا مرغ

 !ناری !سیب !ناری –

 

 کو؟ یاشار !عبدی عمو –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  دیدن با عموعبدی لبخند
 

 .شد محو امرسآسیمگ

 

 .کاره رس –

  .برگشتم

  .زد داد رسمپشت

 شده؟ چ   –

 

مرد   .رفتیم راه هزار دلش پت 

ه جاب   ومن خواستمیم .هیچ   –  .بت 

 

 زوربه .بود داده تکیه دیوار به و نشسته عمه .برگشتم
 .بپوشد لباس تا کردم اشراض  

 

 .رسیدیم درمانگاه به ممکن تیپ تاترینتابه با

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 حایلب   دیدن با درمانگاه، راهروی در نشسته مریض   چند
  .دادند ما به را نوبتشان عمه

 

 .بازنیمه ایکرکره هایپرده با بود، کوچک مطب

ه   پوست یم مشکل را او سن زدن حدس دکتر  خانم ست  
  .بیشتر  شاید یا یس، شاید کرد،

 

  دارید؟ عالئیم چه تهوع جزبه –
 

  شکم؟ درد صبح، کوفتگ

 !نه –

 

 !نیستید؟ باردار –

 .بود شده شوکه کرد؛ نگاه دکتر  به زدهبهت عمه

 

 :دادم جواب او جایبه و زدم ایمؤدبانه لبخند

 .مجرده –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

،  .کرد نگاه ساکت اوی به تردید با دکتر

 !خانم –

 

 .بود بلند و خشک صدایش .آمد خودش به عمه

 !نه –

 

 بیاری؟ باال کردی سیع خودت –

 

 .داد را جوابش عمه

 .پیچید همبه ممعده فقط !نه بار دومی    –

 

 تهوع ضد قرص یه .نوشتم تقویبر  آمپول و رسم براتون –
 .نویسمیم براتون هم

 

 .داد دستم به آنرا و کوباند نسخه پای را مهر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 :پرسیدم

؟ –   همی  

 

  .زد مصنوغ لبخندی دکتر 

  !همی    –

 

  .اشتفاوبر ب   این داد،نیم خوب   حس

 .چیه معمه مشکل نگفتید که شما –

 

 .زدمیم حدس را جواب و پرسیدم

 برای .بیماره جسم مداوای کارم .امعمویم دکتر  یه من –
  خودش به که بیماری

 
 غذاب   کنمیم سیع و دهیم گرسنگ

ون، بکشه شمعده از رو بدنشه نیاز که  ازم قدرهمی    بت 
یدشون باید .برمیاد  .روانکاو پیش بت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .فکر غرق و ساکت شد، بلند عمه

یم تزریق را رسمش خودم .آوردم خانه به را داروها و رسم
  .کردم

 

  هایکمک دوره  
 
 محض بودم، گذرانده را احمر هالل اولیه

 .اضطراری مواقع در مردم به کمک برای احتیاط،

............. 

 

  .بود غروب نزدیک

 و برگه در رسش و اتاقش داخل که همیشه برعکس عمه
 و کشیده دراز هال وسط صبح از بود، هایشکتاب

 .کردیم تماشا تلویزیون

 

  به هم من
 
 خوب دلیلم .چرخیدم اطرافش تمت  کاری بهانه

، تکاب  خانه بود؛ وع و پایت    رسیدن از قبل تابستاب   رسر
 .دانشگاه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کالریکم و مقوی غذاهای .بودم مواظبش مدام روز چند
  هم خوردیم که کیم غذای .کردمیم آماده برایش

 
 مایه

 .بود امیدواری

 

ی دستمال تلفن، زنگ صدای با  مت    کنار را گردگت 
 .رفتم سمتش و گذاشتم

 

یس از بعد شکری داب    :پرسید احوالت 

 ندادی؟ جواب تو زده، زنگ ساواش –

 

–  
 
؟ افتاده، اتفاقر  .نشدم متوجه حتما  داب 

 

 .ببینتت خواستیم .ایران میاد داره فقط !نه –

 

س و کشمکش وقت چند از بعد خوب، اتفاق یک  .استر

 .زنمیم زنگ بهش –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :پرسید کنایه با عمه کرد، که خداحافیط  

 داییت؟خان گفت چ   –

 

 .ایران میاد داره ساواش داب   –

 

 ۱۱۹_پارت#

 

 .برگشت تلویزیون سمت

 

 .کندیم تفاوبر ب   به تظاهر یا است تفاوتب   نفهمیدم

 

 درخشان هایصورت آن با هم، کنار او و ساواش عکس
  آلبوم داخل هنوز شادی، از

 
 .داشت قرار مانخانوادیک

 

  انگار داشت،برنیم و برنداشته را آن کیس
 
 از بود بریک

 
 
 گمانمبه اما شده، تمام و گذشته که شانهمه زندیک

 .نداشت حقیقت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 به رسیدن با که بود مانده جا فلور روح روی ناسور زخیم
 نبود حواسش که گایه ویل دزدید،یم نگاه صفحه، آن

 .بردیم ماتش

 

خانه در موبایل   .رفتم اتاقم به و برداشتم را آن بود، آشت  

 

 نشنود؛ فلور دادمیم ترجیح و زدمیم حرف داب   با باید
ی شاید  نبودم مطمی    هرچند .نباید که گفتمیم چت  

  .باشد درست تصوراتم

 

 ...سال پانزده از بیشتر  گذشت از بعد یعب  

 

 .دادی جواب رو گویسر  عجب چه .داب   عزیز !بهبه –
مرد من خواسبر یم فقط  شم؟ نگرانت پت 

 

 .شود طوالب   اشگذاریگله نگذاشتم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردمیم تمت    رو خونه داشتم .ببخشید –

 

  .آمد ظرف صدای

– ، ؟ رستوراب    داب 

 

  دیگه ساعت چند آره، –
 
یای رسوکله  .شهیم پیدا شام مشتر

 

 .شدم ساکت و گفتم آهاب  

؟ چه خب، –  خت 

 

  .باشد عادی و آرام صدایم لحن کردم سیع

 شما .بودم گرفتار کمیه .بده حالش فلور عمه روزه چند –
؟  خوب 

 

 به ویل ثانیه، چند شاید شد، سکوت کیم خط سوی آن
 .نرسید دقیقه



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ شکری به –  !گفبر

 

 چرا؟ اون به –

 شده؟ شچه حاال –

 

 .شده ضعیف اعصابش .ستخسته !عمه؟ –

 

 .پیچید گویسر  در صدایش زد، پوزخند

  .ساخیر   فوالد از اونو فلور؟ اعصاب –

 

ی کاله چطور که کنم تصورش توانستمیم  رس از را آشت  
 .کندیم رس دوباره و داردبریم

 

 چطوری؟ خودت –

 

 .کردیم عوض را حرف نباید



ر خریدز  بانوی بارانی  
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  .باشد تفاوتب   عمه به راجع نداشت حق

 

 رفع برای حداقل توانستیم بود نمانده تعلقر  اگر حبر 
 از که کیس سالمبر  درباره   ناقابل سؤال چند تکلیف

سد کردیم نگهداری اشخواهرزاده  .بت 

 

 .نیستم خوب من نباشه، خوب اون –

 

 :زد غر کالفه

؟یم قایط چرا خودت با رو فلور –  کب 

 

 :دادم جواب حرص با .بود من قرمز خط عمه

؟ شهیم چطوری؟ کنم؟ جدا خواییم –
ا
  اصل



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ی کند گل که امکوردی رگ دانستیم نیم جلودارم چت  
  .شود

  :کرد زمزمه جویانهصلح مهربان، لحب   با

ی –  ...من که نگفتم چت  

 

 :داد ادامه ندادم، جواب   وقبر 

ی –  حسابت؟ به بریزم پول نداری؟ احتیاج چت  

 

 
 
یت من صت   بادکنک زیر گفت؛ را اشتباه جمله   .کشید کت 

یز  .رفت باال صدایم و عصبانیت از شدم لت 

 

 تا چهارتا خواستم؟ بقیه از خواستم؟ پول ازت حاال تا –
،  االنم جلوتون؟ کردم دراز دست کلفت،گردن همه داب 
 .نیست وکرسیکم !ممنون

 

 :پرسید گیج و رسدرگم .کشید ایخسته آه



ر خریدز  بانوی بارانی  

  امروز؟ چیه مشکلت –

 

 باالخره .نداریم نیاز کیس به بگم خواستم فقط !هیچ   –
 آب از رو گلیممون گرفتیم یاد تنهاب   سال همهاین از بعد

ون بکشیم  .بت 

 

 .نزدم بدی حرف که من ویل ...عزیزکم داره، نیش زبونت –

 

ین گفتنش عزیزکم س روز سه ویل بود، شت   و پراستر
 
 

 نبودند، کم هم هاگالیه .دادنیم خلقر خوش اجازه   خستگ
 .دلم روی شده انبار هاسال طول در

 

 تونیگ چرا؟ .ماره نیش فلور زبون گهیم هم برادرت –
 و من فلور مردن، مادرم و پدر تلخه؟وقبر  چرا پرسیدید
 ...کمگ هیچ بدون .کشید دندون به رو مادربزرگم

 

 .کرد قطع را حرفم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 انتخاب وخوب   وقت بندازی؟ تیکه زدی زنگ !نارین –
 .نکردی

 

 رستورانت، به برس؛ ترتمهم کارای به برو .باشه –
یا  رفع که نزن زنگ دیگه فقط .چند کیلوب   ناری .مشتر

 .کب   مسئولیت

 

  انگشتم
 
د را قرمز نقطه  !شد چه و کردمیم فکر چه .فرسر

 

  .بود گرفته را گلویم بغض

 

 بودن رسپا و قوی خاطربه من نفسبهاعتماد و قدرت تمام
 .کردمیم احساس را مانتنهاب   اشمرییص   با ...بود فلور
 .دیگر کسهیچ نه و ما فقط فلور، و بودم من

 

 ۱۲۱_پارت#

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  روی
 
  .نشستم پنجره لبه

 

 و بیفتد پایی    به بام از نوراب   اینقطه اینکه امید به شاید
 حرف دنیا مرد ترینتلخ برای و بروم باال اشبهانه به من
 ...او و بزنم

 

 .لرزید دستم در گویسر 

ده همبه هایمدندان شماره، دیدن با ...یعب    .شد فرسر

 

،یم چ   –
 
 !کاوه؟ یک

 !سالم –

 

 .بزن رو حرفت .سالم –

؟ عصباب   –  هسبر

 

 !بگو پس !نه تو از االن، –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .زدم زنگ شهیاد برای !ناری ببی    –

 

 !خب –

–  
 
 هایماشی    نمایشگاه یه .داره الزم رو یاشار واقعا
 بهش خوب   پول .برسونه رو قراضه اون خوادیم قدیمیه،

 .بگه هرچقدر .دهیم

 

 .بزنه حرف خودش با بگو بهش –

 بزن حرف .رو کدوممونهیچ تماس ده،نیم جواب –
 .رفیقمه شهیاد .باهاش

 

 .چرا یاشار برای پولش اما نبود، مهم برایم او رفاقت

 

 .دمنیم قول –

 ...ویل .توئه با حق دلخوری ازم –

 

 .زنمیم حرف باهاش ویل دم،نیم قول گفتم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

ان –  .کنمیم جت 

 

 .رسیده من به شما از !نکش زحمت –

  ترینانتهاب   سمت و قطع را گویسر 
 
 .کردم پرت تخت گوشه

 

ون که اتاق از .دلگت   بودم، خسته  فلور دیدن با زدم، بت 
 .شد نرم قلبم

 

 .ایستادم بود کشیده دراز رویش او که راحبر  مبل کنار

 

 قرآن و سجاده رس مادربزرگ کشید، پر هاگذشته به ذهنم
 .رویشروبه بازهمیشه

 

 رو خودم زوربه اومدمیم کشیدی،یم دراز تا یادته !عمه –
 کردم؟یم جا بغلت تو

 

 .زد لبخند



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .خسته و بود خایل هایشچشم

 .کردمنیم ولت وقتهیچ –

 

 .شدی بزرگ هویه بعد پنجم، کالس تا –

 

 .برداشتم پشتش از را بزرگ هایبالشتک

؟یم چیکار –  کب 

 

 !عقب برو !عقب برو –

  .دیوونه شدی بزرگ .نکن –

 

 .یسر یم له فوقش –

 بازویش روی رس و کردم جا کنارش را الغرم اندام زوربه
 .گذاشتم

 

 .نشست هایملب روی و کشید رسک لبخند



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بود اومده پایی    خونم فلور ...آخیش –

 

 .قدیم مثل درست شد، حلقه کمرم دور دستش

 !...ناری –

 

 !عمه جانم، –

 .کرد سکوت و داد قورت را بغض

 

 .نداشت را گفتنش خیال بود، قلبش در هرچه

 .بوسیدم را اشچانه زیر

 

 به زورش «تنهاب  » او کنار اما نبود، دیگر امکودیک آرامش
 .رسیدنیم من
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 یاشار#

 

 مانپرسیپدر خلوت در بیگاهش و گاه حضور با کمکم
 .آمدمیم کنار

 

  .زدیم حرف جاهمه از

  از را دنیا تمام
 
 ساده صداقت دریچه

 
 .دیدیم خودش لوحانه

 
ا
 ...داشت فرق دنیا به دیدش اصل

 

  ناری .داشتیم ایراد ما شاید دانمنیم
 
 بطن در بود زندیک

 
 
  .ما مردیک

 

 یخچال از را شسته کاهوهای آمده، که حاال همی    مثل
 .خوردشانیم و نشسته پدرم کنار برداشته،

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

همرایه خوردن در پدرم شدیم باعث کههمی    بود؛ خوب
 .بود خوب کند اش

 

خانه به   .رفتم آشت  

 در را آب و گوشتکیم لوبیا، نخود، آبگوشت؛ برای
 .آسان و پزمردانه شایم ریختم؛ قابلمه

 

یم نگاهم فرصت منتظر که دیدمش برگشتم که هال به
ی خواستیم کند،  .داشت تردید و بگوید چت  

  

ل  .نشستم مبل روی و برداشتم را کنتر

  ...بود ماشینه اون –
 
 ...شهیاد خونه

 

 .برگشتم سمتش

  افتاده زیبای آنتیک
 
 گفت؟یم را اعیاب   حیاط گوشه

 

ش نکردن پیدا رو کیس هنوز –  .کنه تعمت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کی   یم پیدا –

 

 .کب   درستش تو خوادیم شهیاد .زد زنگ کاوه –

 

 ...اما نشست، جانم به تردید کیم

  .ارزهنیم ...دوره راهش –

 

؟ اینجا بیارن بگم –  چ 

 .شد جالب موضوع

  حیاط؟ تو –

 

 .آورد پایی    تأیید عالمتبه را رسش

  داره؟ کاریکثیف چقدر دوب  یم –

 

 .کرد تشویقم ترگرم .کشید جلو را خودش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 حیاط ذارییم تازه .نداریم مهمون که ما باشه، داشته –
 .نداره دید پارکینگ، تو ،خونه کناری

 

 .گرفت تردید دلیل را سکوتم

 .دهیم بهت بخوای هرچقدر –

 

 ...تومن ۲۰ –

 :پرسید کشدار و تعجب با

 تومن؟ میلیون بیست –

 

 .آره –

 داره؟ قیمت چقدر ابوقراضه اون مگه –
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 :گفتم هایملب روی نیشخندی با



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...خییل بیفته که راه –

 

 .رفت باال درجه آخرین تا ابروهایش

 !بابا؟ نه –

 

 .نیست پویل که خوشگلبچه اون برای –

 

 بلیط باالشهری، پرس برای ناقابل ...تومان میلیون بیست
  ...من فرار

 

 ...پدرم و من رفتیم،یم اینجا از

 

 نه؟ مگه فحشه، پرسا برای خوشگلبچه –

 

 .نشستیم لبم به لبخند هم فرار تصور از

 .آره –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ک دانست،یم را اشمعب   .خندید بلند  .ورپریده دختر

 

 .پیچید اتاق میان ایغریبه بم صدای

 مرتیکه رسصدقه از فامیلتون کل خوبن، جانتون داب   –
 !خیکش ارواح !ساالریشایسته .شدن بانک کارمند

 

ون پرت حواسشان دوباره  .شد بت 

  از قال و داد صدای
 
نیم نظربه شدب  تمام همسایه خانه

 .رسید

 

 :گفت اطمینان با ناری

است؛ کار –  .گفته چ   اخبار نیست معلوم خت 

 

 سمت پدرم تخت روی از را خودش داشت راه کهتاجاب  
 .کشید پنجره

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 او .رسدربیاورد بهتر  تا کشید گردن کنارش از هم پدرم
 :پرسید بود، کنجکاوتر انگار

 چیه؟ اخبار به ربطش –

 

 .اصولگرا زنش طلبه،اصالح شوهره –

  .نخندد حرفش به نتوانست پدرم

 

؟یم کجا از –   دوب 

 

خونه برعکس، یا زننیم گند یه اصولگراها موقع هر –
 بیب  یم روز یه .کی   یم مسخره رو همدیگه .قیامته شون
ی اخبار  .عسلشونه ماه اینا نگه، چت  

 

 تا زمی    فرقشون گرفته؟ اینو پرسه که چطوریه حاال –
 .که آسمونه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ازدواج سنبر  گرفته تصمیم باکالساست، این از پرسه –
 خب .هاایجلسه خانم این از مذهبیه، هم مادرش .کنه

  .کرده پیدا براش رو خودش مثل یگ رفته معلومه

 

 خوردن هوی    ج .خریدمیم هوی    ج باید .زد کاهویش به گازی
 .آمدیم او به باید

 

  ندیدید؟ کوچه تو رو خانومش –

ل وع دستبهکنتر  .کردم هاکانال کردن رو و زیر به رسر

 

 ۱۲۳_پارت#

 

 :داد ادامه نشنید که جواب  

 و آش برامون بار چند ....مهربوناست چادری این از –
 ...آورده زردشله

 

  ...سکوت



ر خریدز  بانوی بارانی  

  زد؟نیم حرف چرا .برگشت سمتش رسم

 افتاد، دستش از که کاهو بود، ایستاده زدهبهت و خشک
 .رفتم جلو و پریدم جا از

 

 
 
 رفته، کنار پرده   و تخت پشت گرفتم، را نگاهش دنباله
 ...دیوار روی

 

 بهت دلیل
 
 خانواده؛ یک از ایکودکانه نقایسر  اش؛زدیک

یم همه از باالتر که خورشیدی با ایخانه بچه، مادر، پدر،
 .درخشید

 

 ...آب   خودکار با هاب  خط

 .رفت بازویش سمت دستم ارادهب  

 ...ناری –

 

  .کشیدنیم نفس .برگشت

 ...زدنیم برق ...هایشچشم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 شده ناپدید مانخانه از و پیچیده باد مثل بعد، ایثانیه
  .بود

 

 .دوخت چشم در به دلواپیس با پدرم

 رفت؟ کجا –

 .زدم کنار را پرده

 

 ...پدرم گفیر   «وای ای»

 بوده؟ که بچه خودشه؟ نقایسر  –

 

 خایل هاسال که خانه این دیوار روی یادگاری یک مانند
 .بود شده حفظ مانده،

 

–  
 
  حتما

 
 .تنهاست بچه این نیست، خونه باز ولش عمه

 

 .شدیم روزی چند بود، خانه مدام اشعمه



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .دادم پرنده به و برداشتم را زمی    روی افتاده کاهوی

 

  به و گرفت را کاهو اول
 
 خیالش ...برد قفس دورتر گوشه

 اشغنیمبر  سمت و گفت را «گاوکله» شد، راحت که
 .رفت

 

 فهمید اول روزهای همان از زدم؛ پوزخند اشلجبازی به
  ...نداشت آمدن کوتاه خیال حاال ندارم، دوستش

 

ی بابا، –  سمباده رو تاب برم من .کن صدام خواسبر  چت  
 .بزنم

 .بام روی سیگار جایگزین شد تاب

 

 .شد زمی    قفل پاهایم ...زدم دور که را خانه
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ر خریدز  بانوی بارانی  

  دفتر  در تریپررنگ مداد با انگار را تصاویر از بعیص  
 
 زندیک

 .زنندیم طرح

 

ک تصویر عمر آخر تا دانستمیم  از تاب روی غمگی    دختر
  حجاری یک مانند شد، نخواهد پاک ذهنم

 
 روی همیشگ

 ...سنگ

 

 زمی    روی تاب خوردن تکان با که بلندش دامن ناری،
 و دنیا انگار که اشخاطره غرق هایچشم شد،یم کشیده
  ...دیدنیم را حال

 

 را صافش و خرماب   موهای و کرده فرار رسش از که شایل
 .پوشاندنیم

 

  برگردم؛ خواستم
 
 .گشتمبریم باید حتما

 

 ...سؤالش شنیدن با اما



ر خریدز  بانوی بارانی  

  !یاشار؟ خندی،نیم چرا تو –

 

 .کنمیم تماشایش که دید مرا پس

؟یم کر و هر همیشه که تو مثل –   کب 

 

 کرد وادارم چشمانش به نشسته غم .نزد لبخند حبر 
 .نشدن تلخ بود سخت ویل بدهم، جواب

 

  وقتا بعیص   –
 
یم خون پر   وآدم دهن زنهیم همچی    زندیک

 .بره یادش خندیدن که کنه

 

 فهمید؟یم چه او گفتم؟ او به چه برای

 .رفتم دیوار کنار هایوسیله سمت وادادنم از حرض

 

 .کنم کار ذارینیم .برو شو پا هم حاال –

  .نشست دیوار کنار من، جهت خالف و روروبه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .زد تکیه دیوار به و قائمه را پاهایش

 به کردیم زمزمه که را غمگیب   آوازی نوای و وزید گریم باد
 .نشاند گوشم

 

 .هستم کنارش من انگارانگارنه

  .نیست خوب حالش عمه –

 

 از او دانست؟یم او .شد ثابت پایه روی شوک از دستم
 
 
 داشت؟ خت   ما رابطه

 

  .بگم یک به کنم، چیکار دونمنیم –

  ...کشید آه

  ...انفیشاب   تیشان همه دوستاشم .نداریم نزدیگ فامیل –

 

 هیچ و گذشتیم فلور با قرارم آخرین از ایهفته یک
ی   .نداشتم او از خت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .آمدیم و رفتیم بی    این هم لعنبر  خودب   وجدانعذاب

 .تراشیدم را  محکم زرد رنگ تکه و برداشتم را کاردک

 

 !بودم نکرده کاری من !وجدان پدر گور

 ...بچه ...داشت شوهر االن نبودم، من اگه –

 

 مردی هیچ فلور گند اخالق آن با .بود ناراحت خودب  
 .شدنیم نزدیکش
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  ...یاشار –

 دل داغ که درددیل برای را غریبه من چطور رفت؟نیم چرا
 کرد؟ انتخاب بود من

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شدیم ساکت حداقل کاش

 ...یاش –

 

 :غریدم

 !بگو ...بنال –

 

 اشتبایه مخاطب فهمید باالخره ...کرد نازک چشیمپشت
 .نداد ادامه کرده، انتخاب را

 

 :زد غر و شد بلند که بودم برده یاد از را حضورش

 .کنم درستش من بود قرار –

 

 .شده آویزان هایشلب بگویم توانستمیم ندیده

 

  .نکندی خوب رو جاها بعیص   .نداره جون دستت –

، واین تو –  ...درست من گفبر  نگفبر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کردم قطع را حرفش اضار، از کالفه

 برو فقط .تو با رنگش و ضدزنگ شد، تموم شسمباده –
 .نشدم پشیمون تا

 

 ...یاش –

 .بتوپم سمتش شد باعث صدایش داخل شاد و محو خنده  

 !برو –

 

 .بودند شده براق دوباره گردش هایچشم

 .هسبر  خوب   آدم تو –

 

 ...رفت و نشد جواب منتظر

 

................. 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 حمل مخصوص کانتر  و صلوات و سالم با را ماشی   
 .آوردند

 

 .کند توجه جلب کمتر  تا بیایند جمعه ظهر بودم گفته

 

  شهیاد، نه آمد کاوه نه کارگرها همراه
 
 تعطیل روز حتما

  زود یا دیر ویل بود، شلوغ رسشان
 
یم پیدا هم آنها رسوکله

  !نداشتم شک را کاوه شد،

 

 .رفتم ماشی    سمت و زدم باال را هایمآستی   

 !رضا؟ نه مگه خوشگله، –

 

 .ببینش !ناری یه –

 جمعمان به هم ناری .گرداندم خانه در سمت را رسم
 .شد اضافه

 

 :داد را رضا جواب شاد و نازدار



ر خریدز  بانوی بارانی  

ت فقط ندارم، دوست کالسیک من –  .است 

 

–  
 
  !کاوه بازیاسباب ماشی    مثل حتما

 .کرد اخم پوزخندم دیدن با
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اهن  و بزرگ، هایچهارخانه با بود پوشیده مردانه پت 
اهن از دل که دیدمیم بار اولی    برای ...شلوار  هایپت 
 .کنده بلندش

 

 از من آزادی تندیس ...شدم کامارو تماشای محو دوباره
 ...فلور زندان

 

 ...تعمت   برای فقط .دهیم بهم تومن بیست شواسه پرسه –

 

 .دارم حایل چه من فهمیدندنیم بقیه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .افتاد پایی    کنارم موب  کش

 

 صاف موهای بردارد، را کش تا شد خم غرغرکنان که وقبر 
 .ریخت پایی    به شانه طرف یک براقش و

 

 .متنفرم بلند موی از –

 :گفت تعجب و خنده از ایمایهته با رضا

 .کن کوتاه خب –

 

  از
 
 آن زیر دست برنداشته، را شال که دیدم چشم گوشه

 .کند جمعشان تا برد

 

 موهاش نباید دختر  گفتیم .دادنیم اجازه هرگز مادرم –
 اون که باشه کوتاه نه که گذاشتم جوری .کنه کوتاه رو

 اون هم االن، .نمیاد خوشم من که بلند نه بیاد، بدش
 .من هم راضیه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کرد؟یم شوچ  

 :گفتم را واقعیت

 .اون نه هسبر  راض   تو نه –

 

 زدنش غر صدای با اما فرورفت، فکر به انگار ایثانیه
 .برگشتم

 

 اینجا؟ چیه هانایلون این –

 .کرد باز و برداشت زمی    از را خریدها و

  

 .ایستاد کنارش و رفت سمتش رضا

 .بخوریم هم دور بودم خریده راب   منه، مال –

 ...نایلونه تا چند این ویل –

 

، گوجه رب زد زنگ یاشار اومدم،یم داشتم .آره –  نداشیر 
 .خریدم تونکوچه رس از



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 چیه؟ دیگه سویم این .نایلون دوتا –

د دستش از نکرده بازش تا کرد سیع رضا   .بگت 

 

 .مادرمه مال .نزن دست –

  .کرد بازش ناری

  !رضا؟ –

 

 
 
تکان رضا صورت در و گرفت باال را بهداشبر  پد بسته
 .داد تکانش

 چیه؟ اینا –

 

 هان؟ –

  دانستنیم ناری یعب  
 
 چیست؟ صوربر  بسته
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 چیه؟ این دوب  نیم تو شدی؟ وحیسر  چرا –

 

 .گذاشت رسش روی را صدایش و کشید گردن رضا سمت

 

این وپرتخرت تیکه دو این گمیم دارم .دارم چیکار رو پد –
  آره؟ خواد؟یم نایلون همه

 

 .کرد نگاه او دهان به احمقانه وواج،هاج رضا،

 

ییم –   فروشنده به مت 
 

یم «.ممنون دارم، نایلون آقا،» :بگ
 و بمونه طبیعت تو هم سال هزار تونهیم پالستیک دوب  
نیم باشه بابات ارث حبر  باباته؟ ارث زمی    نشه؟ تجزیه
  ت؟بچه واسه بذاری ارث خوای

 

 .رفت عقب ترس از رضا

 دادی؟ رد چرا ...ناری بود، نایلون یه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  دیگر ناری
 
 .زدیم جیغ تقریبا

 .انداخبر  وسیله یه هرکدوم ته .تاستسه این نایلون؟ یه –
 ایل و ...عمه یگ !کچل این یگ !دور بندازم من نایلون یه

  تو؟ کوری ...درآوردیم رو زمی    پدر آدما ما ...آخر

 

 ناری که را خاله بالدار بهداشبر  نوار صوربر  پاکت رضا
 .کشید دستش از بود کرده پرچم

 

؟نیم خجالت .هاناموسمه مال این –  باید االن تو کیسر
، سفید و رسخ ه   بیسر  !دیوونه دختر

 

 ماشی    که بکشید باید تپرسخاله و تو رو خجالت –
  کنم؟ قایمش که چیه پد بسته یه .ایدزباله تولید

ا
 زن اصل

ی برای باید چرا یک که چت    بکشه؟ خجالت بدنشه فت  
ا خییل واسه پرسا شما مگه  کشید؟یم خجالت چت  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 
 
 .بود دیدب   رضا قیافه

ا بقیه .هسبر  یک دیگه تو بابا، –  تاهفت تو اینو دختر
 ...نبینه کیس که کی    یم قایم سوراخ

 

 ...نبود خودم دست .کردمیم تماشایش خندان

  ناری
 
  .کرد فرو هاپاکت از یگ داخل را خریدها همه

 

 .دادیم هم دستور رضا به زدیم تا را بقیه کهدرحایل

 دارن جون که بار هرچند تا رو هااضافه نایلون این –
 .کب  یم استفاده ازشون

 

ون رضا دهان از «...بابا برو،»  را هابسته ناری نیامده بت 
 .درآورد را آخش و کوبید اشسینه در

 

 .خندیدیم من همراه هم رضا حاال

 به من مامان بهداشبر  پد از توب  یم چطور ناری خداب   –
 بریس؟ زیست محیط



ر خریدز بانوی بارانی  
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 یعب  زیست –
 
دیازکشیدنت،نفساز !زندیک

محیطبهشهیمهمکنهیمتولیدبدنتکهاکسیدکربب  
!جانگاگولرسید،

:زدترسر منبهبودآوردهکمکهرضا

 خندی،یمچ  بهتو –
 
!االغ؟مرتیکه

.کشاندسمتشراحواسمناریشده  مهربانصدای

؟...اینجانمیایبیشتر چرا !رضا –

چطور؟ –

.بودمندیدهرواخمواینخنده  حاالتامن –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شد جمع اختیارب   هایملب 

  ...ترسنایک واال .بده رو بهت خوادنیم شاید – 

 

ل تو نیستم، ترسناک من –
ُ
 .مغزیش

 

 ُرب   مرغتخم بریم شد کوفتمون که راب   .تسلیم من !آقا –
 .بدن بر بزنیم

 

 .برداشت چی    کوچکش بیب  

 چیه؟ دیگه اون –

 

 خشخایسر  بربری برم منم .استادشه یاشار نخوردی؟ –
م  .بگت 

 

 همراهم ناری رفت، و داد من به را هایشوسیله که رضا
ی فلور از .آمد ما واحد به  .نبود خت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

لقش خانه شلوغ   دیدن با بابا
ُ
 .بود جابه خ

 .بیار رو واکر ...ناری –

 عبدی؟ عمو چرا، –

 

 .زد اشاره واکر به دست با بابا

  ...دیگه بیار –

 

 .شد روشن امسینه

 بابا؟ دربیاری، بازیپهلوون خواییم –

 

 .زد لبخند

 .گذاشتم جلویش را واکر خودم

  به کمکم را پاهایش
 
 .رساند تخت لبه

 

 کمرش ایستادن برای اما نگذاشت، کنم، کمکش خواستم 
 .گرفتم را



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :توپید

 .کن ولم –

 ...خییل نه اما رفتم، عقب

 

  ناری برداشت، که را لرزانش قدم اولی   
ا
 خوشحایل از عمل

 .زد جیغ

 

 را بعدی قدم .کرد تکیه واکر به اما لرزید، پایش ایلحظه
 .برداشت لرزان هم

 

 و رفتیم کوچک قفس سویآن و سواین به پرنده
 ...افتادنیم نوکش از «!عبدی !عبدی»

 

 .کرد نگاهم بابا

 پدرسوخته؟ خندی،یم چ   به –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 مرغه، واس ...دادینا گت   من خندیدن به امروز همه –
 .کنهیم تشویقت داره انگار

 

 ...شمیم بلند جام از کنهیم تعجب بیچاره فندق   –
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 .بزند حرف توانست ناری باالخره

 

 .افتمیم پس خویسر  از االن ...من ...من –

 

 .کرد تالقر  همبه خندانمان هاینگاه

 .برداشتم بلندی گام سمتش لرزید، پدرم پای

 

یوتراپ با وایس .نکن خسته رو خودت !بابا –  تمرین فت  
 .کن



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کن ردش افتادم، راه دیگه که من ندارم، رو شحوصله –
 .بره

 

 ...ببی    وخودت .درسته کارش !بابا کن، بس –

 

 پایشودست هم او بابا دیدن با ...شد وارد تازه نان با رضا
 ...کرد گم را

 

 .زد بلند دوانگشبر  سوت یک و گرفت درآغوش را نان
 .کرد پر را خانه مانهمه خنده   صدای

 

 ویل حاال ...بود نزده رس ما به شادی شدیم هاماه شاید
 .گذاشتیم تمام سنگ داشت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 وسط پیاز چند با بود حاض   مانعرصانه بعد رب  ع یک
  و کوچک سفره  

 
رب هایمرغتخم از پر بزرگ ماهیتابه

 .ایگوجه

 

 .بنشیند کرد سیع هم پدرم گذاشتم وسط که را دوغ پارچ
 .کرد تنظیم و آورد باال را تختش رضا

 

  لقمه .آمد نزدیگ همان جاب   از نوکیا موزیک
 
 راه میانه

 و برداشتم فلزی تخت زیر از را گویسر  .شد خشک دهانم
  ...گویسر  روی پیام و «هال» اسم دیدن با

 

 بود دیده که روزی .رفت ناری سمت نگاهم ناخودآگاه
  ...امکرده سیو هال اسم با را اشعمه اسم

 

 .بیندازد شک به را او توانستیم نت در کوتاه رسچ یک

 

 «.مخونه برو»



ر خریدز  بانوی بارانی  

ده انگشتانم الی گویسر    !لعنت ...شد فرسر

 

 .شدم بلند جایم از

 ...بابا برم، باید من –

 

مرد  .شد پکر پت 

  .که نداری کار امروز گفبر  –

 

 ...برم باید .زدن زنگ –

 .کردنیم رهایم !آشغال هرزه   ...شدم بلند جایم از
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 .گرفتم ایدقیقهپنج دوش

 شدب  پنهان خشمم نبودم، بلد را تظاهر ...پوشیدم لباس
  ....نبود



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .کردندیم جمع را سفره آمدم که هال به

ون خانه از و گفتم را «.گردمبریم زود»   .زدم بت 

 

 ...رسید من به حیاط وسط

 .شد بند بازویم به باریکش هایانگشت

 

 یاشار؟ ری،یم کجا –

 !!کار رس –

 

 .ایستاد برابرم محکم

 خونه از هادیوونه عی    و کب  یم ول رو پدرت کار، برای –
ون ؟یم بت   زب 

 

 .پیششه رضا نیست، تنها بابامم .نیست یواشگ –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردم اخم رساند ما به را خودش که رضاب   به رو

ی بهش تو – ، چت    رضا؟ گفبر

 

 .وهللا نه –

 .شد کشیده دستم

 .پرسمیم خودم –

 

 .زدم پس محکم و خشن را دستش

 فهیم؟نیم .نداره ربیط بهت –

 

 .داره رو تو فقط پدرت ری؟یم کجا عصباب   اینجور –

 

–  
ا
  که هسبر  یک تو اصل

 
 !بخوری؟ وبابام غصه

 .باشد مالیم جنونم دربرابر کرد سیع

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

، عصباب   االن تو –  دردرس خودت برای ...ناراحبر  هسبر
 ...درست

 

   !اوه !اوه
  .بود شده من نگران فلور توئیبر

ی برای کردیم فکر  .رومیم دعوا و درگت 

 

 تو به که مسائیل تو از ودماغت این نگرفبر  یاد آخرش –
ون نداره ربط ؟ بت   بکیسر

 

 .ایستاد جلویم ترمحکم لجباز،

 .بری نداری حق نشدی آروم تا –

 

،نیم وقبر  –  .نزن زر الگ دوب 

 .شدم رد کنارش از ایتنه با

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و کردم مشت را ادکلن داشبورد از .شدم خم جیپ داخل
ون ی گردنم زیر .آوردم بت   هایمدست با و کردم است 
 .کشیدم رویش خشن و محکم

 

 .کردیم دنبال را دستم حرکات هایشچشم

 دارن؟ قراردعوا که کساییه شبیه مقیافه –

 

 :زد لب تردید با .شدیم گیج داشت تازه حاال

 ...هس عصباب   ...ویل !نه –
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 اوج به را او و رفتمیم باید باز اینکه ...فلور فکر حبر 
 .آورد جوش به را خونم رساندمیم لعنبر 

 

؟ خواییم –   آره؟ بدوب 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 جیپ عقب صندوق به که بردم هجوم سمتمش به چنان
 .رفت عقب رسش و چسبید

 

 .کشید را دستم رضا

 ...یاشار –

 

 خودش خونهم علتش وقبر  باشد نگرانم نداشت حق
 هافرشته ادای و بزند پرسه اطرافم مدام نداشت حق .بود
  .دربیاورد را

 فهیم؟یم چ   تو آخه –

 

 .کردیم خواهش حاال رضا

  ....بیا کوتاه ...من جان –

 

 .زدم کنار و دادم هل را او

؟یم چ   –
 
ه این حساب حرف ببینم بذار یک  چیه؟ دختر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

بهسینه و برگشتم ناری سمت شوم منرصف اینکه از قبل
 .ایستادم اشسینه

 

 که هست شدهخراب شهر این توی یگ !برم باید من –
 .خریده ومن اینکه یعب   صاحب گمیم وقبر  .منه صاحب

 

 «!وای» حبر  نتوانست ...ماند باز تعجب از دهانش
 .کند کامل را نامفهوم

 

، زدم؛ پوزخند  ...سیٌم  تت  

 

یک یه من بهت؟ نگفتم –  گوگل خواییم .دارم جنیس رسر
 بدم؟ نشونت الخطرسمو شکل با چیه؟ ببیب   کب  

 

 پوزخندم اشباکره هایگوش و چشم به دویده وحشت از
  .شد ترغلیظ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...بود حقش .شد خنک خباثت از امسینه

 :دادم ادامه لذت با

 

م، دوش پیشش برم اینکه از قبل باید –  عرق بوی از بگت 
 فهیم،یم .بدم شامپو بوی داره دوست .نمیاد خوشش
 ناری؟

 

 ...شدیم دقیق گرفتنم دوش به تازه انگار ناری

د، را جلویم خواست رضا   .نتوانست اما بگت 

 

 هر .شه ست   ازم که وقبر  تا .اونم مال من خریده، ومن –
 ....شمیم لخت براش که بار

 

 .دادم فشار قدرت با و گرفتم دستانم بی    را رسم
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 زیر بریزن نفت لیوان یه اینه مثل ...که بار هر !لعنبر  –
 من از کب  یم دفاع ازشون تو که درختاب   وضع .هامریشه
ه  ذرهذره داره ومن برن،یم برقر اره با یهو رو اونا .بهتر

 .کنهیم خشک

 

 آن با او و زدیم قل درد چشمانم ته !من خدای بود؛ درد
 .دیدیم را آن ایآینه هایچشم

 

 .شد خسته و پت   انگار صدایش زد، حرف باالخره

 پیشش؟ رییم چرا عوضیه انقدر وقبر  –

 

 .اینجا از شو گم !نداره ربیط تو به –

 

 ...درونم خر روح به سگ

 .بود پدرم همدم ...ببینم را بغضش نتوانستم

 

 .کردم زمزمه ترنرم کیم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دارم؟ رودربایسبر  باهات من –

 

 .داد باال نه عالمتبه را رسش

 گم؟یم دروغ بهت من –

 

 ...نه –

یم خودت واس پیغمت   به !پت   به .نیفت راه من دنبال –
 ...دختر  گم،

 

  ...شد تمام توانش

  حقیقت
 
 ...بود سنگی    او ضعیف هایشانه برای من زندیک

 .کرد خمش بید هایشاخه مانند

 

 ...باید ....گفتمیم باید ...کشیدم عقب

  از شدم، سوار وقبر 
 
 کنار را او رضا که دیدم بغل آینه

 .کشید



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  سیایه از باالتر
 

 ...رفتمیم .نبود رنگ

 شده غرق که مب   برای کمتر  و بیشتر  لجن وجب یک
 .نداشت فرقر  بودم

 

 از حبر  دیوارهایش، از کوچه، از ...رسیدم اشخانه به
 را حقارتم و شدندیم چشم انگار که هایشخانه هایپنجره
 .بودم متنفر دیدندیم

 

 «...شه تموم لعنبر  ماشی    ...زود ...رییم»

 

 .زدم زنگ او به و برداشتم را گویسر 

 ممکنه رن،یم و میان هاهمسایه .موندم کوچه توی من –
  .ده و صد بزنن زنگ و بهم کی    شک

 

 .نیامد صداب   لحظه چند برای

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 گرد سنگ یه در، دم مرمری گلدوب   جا تو برو .باشه –
 مواقع برای .بکن رو زمی    کمیه دار، برش .اونجاست
 .گذاشتم اونجا کلید یه اضطراری
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 .داد آدرس که بود همانجا کلید رفتم، جاگلداب   سمت

 

 .گذاشتم جاکلیدی داخل را کلید و بستم را در

 

 انجام بعد که کاری برای نایستادم خانه وسط وقبر  تا
 .نداشتم اینقشه دادم

 

اتاق دو هر خانه، کنارگوشه تمام گاوصندوق یک دنبال
ی گشتم را خواب   .نبود خت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ویل ...کردم بلند را خانه هال ایقهوه هایراحبر  حبر 
 .نبود که نبود ایسفته

 

 زیرورو را خاموش یخچال حبر  و کشوها تمام داخل
 .هیچ کردم،

 

 ...بود خایل و لخت نداشت، ایوسیله خانه

 

 از قلبم کردمیم حس کوچه از ماشیب   هر شدن رد با
 ...ایستدیم حرکت

 

 را زیرش و برگرداندم را رنگکرم هایفرش هایلبه
  ...گشتم

 

  ساعت رسم وسط انگار
 
 .دادیم صدا تیکتیک باشد، بزریک

 

 ...برسد لحظه هر بود ممکن .کردمیم عجله باید



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 شبیه قبلمان قرار از هنوز افتاد، خواب اتاق به چشمم
 ...بود بازارآشفته

 

 
 
  ...زمی    روی افتاده مالفه

 ...روکش بدون تخت

 

 ...کردم بلند را آن رفتم سمتش رسعتم تمام با ...تشک

ی  ...ویل نبود آنجا گشتمیم دنبالش که چت  

 ...نامهصیغه

 

 کاریمحکم و مانرابطه رفیر   لو ترس از فلور اوایل همان
یمش کرد اضار مبادا، روز برای   ...بگت 

 

 مواقع برای اطمینان کلید یک فقط حرام، و حالل برای نه
  ...اضطراری

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 صیغه
 
 ...ماههیک نامه

  .کرده اشپاره گفت ریخت ترسش که بعد

 

 ...کردم باور که زد حرف اطمیناب   چنان با

 

یم ترکش باید که بود مزخرق   عادت هم «کردن باور»
 .کردم

  ...کردم رها را تشک و قاپیدم را کاغذ

 

  ...کردمیم پنهانش فرز باید

 !جیپ !نه خانه، داخل

 

 ....کشیدم رسک کوچه به و کردم باز را حیاط در

 

ی ون خانه از رسعت با .نبود خت   داخل را خودم و زدم بت 
 .انداختم ماشی   



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 را درش و نکرده فرو داشبورد داخل را نحس کاغذ تا
 .نشد راحت خیالم بودم نبسته

 

 تو؟ نرفبر  چرا –

  .بود ایستاده در کنار گرفتم باال که را رسم

 

 مشکوک و گذاشت موهایش روی را اشدودی عینک
 .کرد نگاهم
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 ...نکردم قفل رو ماشی    در کردم فکر بعد تو، رفتم –

 

 .زد پوزخند

 .دزدهنیم رو لگن این کسهیچ –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بودم کرده مشکوکش .رفت خانه در سمت نگاهش دوباره

 

 راه او از جلوتر و شدم پیاده .باشم خونرسد کردم سیع
  .افتادم

 

  آمد، خانه سمت کنارم و شد خیالب  
 
 نتیجه این به حتما

 .شد امن فکرش و ندارد خانه در باارزیسر  چت    که رسید

 

  ...ایستادم هال وسط 

 

 .فروبردم امکهنه جی    شلوار داخل را دستم

اهن حبر    ...بود کرده را عمرش امایرسمه پت 

 !روروبه برندپوش زن به چه مرا

 

 .کرد باز کشیدن یک با را مانتواش چسبان هایدکمه



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...گیپور هایلبه با مشگ حریر تاپ

 

 هایگوی و آورده فشار هایشسینه به تنگ زیرلباس
ون درحال سفیدش   ...بودند اشیقه از زدن بت 

 

،هوس و آراسته ین بدون انگت    یا اندام در ایرادی کوچکتر
 ...لباسش

 

  ...نکنم فکر بودم برداشته که کاغذی به کردم سیع

  ...کشاندم هایشسینه خط ب   را نگاهم

 

 ...هیچ نتیجه؟

 

 غایب که شیطاب   و سقف، یک زیر زن، یک و مرد یک
 ...کند زنده من در را وسوسه یک حداقل تا بود

 

 .سکوت سکون، بود؛ مردگان دنیای امسینه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 مثل گناهکاری با را وقتش بود، بلد خوب را کارش ابلیس
  ...کردنیم تلف من

یم زاهدی و عابد دنبال رسرفته، من از اشحوصله هم او
 .بیندازد بیگناهش گردن به طناب لذت با تا رفت

 

 .نزد جوانه من در یگ حبر  زمی    هایوسوسه تمام از

 

 ...رفت خواباتاق سمت بالتکلیف من از نگاهش

 

 ...آمد کش لبخندی به اشخوردهرژ هایلب

  چطوری؟ تنوع با –

 

 .آمد جلو

 ...کشید امسینه روی وارنوازش را دستش

 ها؟ ...مبل روی –



ر خریدز  بانوی بارانی  
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  وجود با چشمش زیر
 
 ...زدیم گودی به کانسیلر الیه

 

 روی و کشیدم عقب ...آورد فشار امسینه به دست با
 .نشستم مبل

 

 .نشست پاهایم روی و گذاشت بدنم طرف دو را پاهایش

عالقه مورد پوزیشن ...او زیر من و بود باالتر من از حاال
  ...اش

 

 حرف و رفتار مانند بود، تسلط دنبال هم سکس در حبر 
 ...زدنش

 

  ...مردد ...بود عجیب باراین هایشچشم ...ویل



ر خریدز  بانوی بارانی  

 به خواهدیم سکس، برای قرار این داندنیم خودش انگار
 ...شود کشیده کجا

 

 و پیچاند گردنم دور به را دستش یک تملک با ایگونهبه
 ...که داد فشار پایی    به امسینه از دیگر دست با

 

ی یک   ...بود غلط اینجا چت  

  ...فلور حس

 ...به را جایش بود قرارهایمان در همیشه که شهوبر 

 

 .گرفتم را دستش مچ

 ...نیست خوب حالت تو !نکن –

 

 نشسته پایم روی هنوز کرد، بلند رویم از را اشتنه ناگهان
 .بود

 

 !آره؟ نیست؟ خوب حالم من –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...انگار ...شدی عجیب –

ون رسخش هایلب از بلندی خندتک  ...پرید بت 

 

 نخوردی؟ رو قرصات تو یا شدم عجیب من –

 

 ...بود یادش را کوفبر  قرص ...کردنیم فراموش که البته

 

 …بودند کینه از پر هاچشم صدایش، بغض   عی    در

 

به امسینه روی دست کف با  .زد ض 

 زن یه بفهمید کافیه فقط .گوهید یه همه مردا شما –
 .داره دوستتون

 

 و خندیدم اختیارب   ...بود حقیقت گفیر   جنون، باالترین
 :گفتم را راستش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 یم دروغ خودتم به یک   از ...فلور نداری، دوستم تو –
 
  ...یک

 

 :غرید زدهزل و آورد جلو را صورتش

  ...ندارم دوستت –
ا
 که هاب  لحظه تمام خاطربه اصل

 ...متنفرم خودم از آوردم کم جلوت

 

 ...رفت توانم گرفت، صدایم

 ...منم –

 

 هم به داشت فاصله سانت چند فقط که هاب  صورت با
  ...زدیم زل

 

 
 
نیم ویل بود، شده غم قطرات از پر هایشچشم کاسه
 .چکید
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ر خریدز  بانوی بارانی  

ون پرصدا را نفسش  .داد بت 

  .داریم تمومنیمه کار یه ما –

 

 .شد زنداب   امسینه در بازدم

 روی نریمبه را دستش .نشست لبش روی تلچ   لبخند
 .نشاند گردنم

 

س، –  باطلش باید رو صیغه بگم خوامیم ...یاشار نتر
  .کنیم

 

 از شدن بلند جان حبر  باشد، نمانده تنش در حیس انگار
 .نداشت را پایم روی

 

  از اشگ قطره
 
 .چکید اشکشیدهرسمه هایچشم گوشه

 ویل ...بدم بهت رو فرصت آخرین بودم اومده امروز –
 ...تو

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :کردم التماس ارادهب  

  ...نده بهم رو وجدان عذاب عمر یه ...نکن گریه –

  ...چرخید هایمچشم بی    نگاهش

 

 :پرسیدم نرم

یت یه تو ...شده چ   بگو بهم ...فقط تو و من –  چت  
 .هست

 

 جاب   انگار ....کشید سینه به جانکم و کوتاه را نفسش
 ...کشید دراز تنم روی باشد نمانده برایش

 

  ...نداره حق ...میاد داره گنیم ...زد زنگ بهم –

 

 در توان .بودند افتاده بدنم طرف دو بالتکلیف هایمدست
  .نداشتم را کشیدنش آغوش

 

  باشد؟ توانستیم چگونه فلور به دادن دلداری



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ندیدیش؟ وقته چند –

 

  ...برسونه رو ناری خونه، در اومد پارسال –

 

 ...کردم لمس را بازویش و آوردم باال کیم را دستم یک

 .عجیب اما آرام خندید؛

 

 دامادشون خواهر که مب   شخانواده که وقبر  همون –
 فقط اون نپسندیدن؛ و دیدن بودن، دیده بار هزار و بودم
 .مرد من برای موقع همون .کرد نگاه و وایساد بز مثل

 

 .کردم سکوت فقط

 کردم، فراموشش گمیم یه ...بکن وفکرش !سال ۱۳ –
 که بود دیروز انگار ایران، میاد داره شنومیم وقبر  ویل
 .رفت

 

  ...باشد کنندهویران حد این تا توانستیم چطور عشق



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  ...داشت دوست ومن اون –

 .نداشتم عشق از تصوری هیچ
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 .کارهنیمه هقهق یک مانند کوتاه، خندید؛ دوباره

  بشه؟ حایل چه خوابیدم یگ با بگم بهش کب  یم فکر –

 

 .زد جرقه چشمانش به برق و

  روی دستش
 
اهنم دکمه   ...رفت پت 

  .گرفتم را باریکش مچ

 

 پایی    به را راهش امسینه روی از که دیگرش دست
 خیانت عند این و داد،یم جواب لمسش به بدنم ...گرفت
 .بود



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...نشست هایشلب روی قدرت از نایسر  لبخندی

 ...یادشه ومن بدنت ...ببی    –

 

ون جهنم این از و شدمیم بلند باید  سست اما ...زدمیم بت 
  ...نخوردم تکان و ماندم رسجایم

 

 ...رفبر  ...بدی تحویل وماشی    بذار ...شهیم تموم داره»
  «...کن تحمل بارو این فقط !یاش

 

 .رفت نفسم

  بود؟ کوفبر  چه دیگر «یاش»

 

 یاش :زد صدا گوشم در دوباره را اسمم ...ناری صدای

 

  ...لجن و کثافت در غرق



ر خریدز  بانوی بارانی  

 زده صدا را مقدسات به خانههرزه در که بود این مانند
 ...باشم

 

 خودم رویمروبه زن آغوش در باید ...داشتم راه یک فقط
  ...کردمیم دفن را

 .امکرده غلیط چه رفتیم یادم شاید

 

 را بدنش .کردم قفل هایششانه دور برده، جلو را دستم
 ...کوباندم مبل روی را او و پیچاندم

 

 روی را زبانم و فروبردم گردنش گودی در را رسم واردیوانه
  ...کشیدم گردنش پوست

 ...ادکلن طعم از شد تلخ دهانم تمام

 

 میان را بدنش و کردم فرو اشیقه در را دستم توجهب  
دم انگشت  ...فرسر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم سوت هایمگوش ...نشنیدم و شنیدم را ریزش آه
 ...کشید

 

 ...برگشت ورق ...ویل

 عقب مرا و آورد فشار امسینه به دست دو هر با ناگهان
 ...راند

 

 ...گرفتم باال را رسم زناننفس

وزی از هایشچشم  ...زدیم برق پت 

 

 :توپید من به دستوری و قاطع

 !شو بلند من روی از –

 

 ...ویل ؟...چ   –
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  چند این زحمتبه هایمزدننفس میان
 
 ادا را نامفهوم کلمه

 ....کردم

 

 !بردار من روی از رو لشت تن –

 

  یک مثل زدم، زل او به
 
 !کودن بازیچه

 

 .کرد ادا را کلمات لذت با و شمرده

، برا فقط –   ...اینجا اومدم امروز همی  

 

  .شد ترواضح عجیبش لبخند

  ...بزنم پست من و بخوای ومن تو بودم اومده–

 

ون گلویم از ایخفه خنده    .جهید بت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...بروم ترعقب تا آورد فشار امسینه روی بیشتر 

  ...کشید باال را رسش

 

 .شدندیم پرتاب سمتم به دهانش میان از کلمات،

 !شو بلند –

 

 ...نداشتم العملعکس توان

 

 فکر شد؟ تموم گرون برام چقدر دوب  یم ...قرص اون –
 قدراین من یعب   شم؟یم زیرخوابت و میام بعدش کردی
 و؟خودم کنمیم ذلیل و خوار

 

 ؟...چ   ...پس –

 

 ...فرورفت امسینه در هایشانگشت

 بگم بهت بعد کنم، تتشنه اومدم ....کردمیم تالق   باید –
 ...نه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...بود تنفرانگت    هایشلب روی لبخند

  اشک، مظلومیت، درددل، همه آن
 

  بود؟ ساختگ

 

 من؟ زدن زمی    برای فقط

 

 نه؟ مگر بود حقم ویل 

 .زد کنار تنش روی از مرا

 

 .شدم رها مبل روی

 .ایستاد

 

 بلوزش ؛کرد مرتب تنش در را هایشلباس خشن حرکابر  با
 ...زد موهایش به دست کشید، پایی    را

 

؛ منطقر  زن بود شده حاال
 

 .بااراده قوی، همیشگ



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .دادیم قدرت او به انتقام

یم .کنم تحمل رو مردی هیچ بتونم نکنم فکر دیگه –
 تو نیومدی وقتهیچ تو که بقبولونم خودم به خوام
 .زندگیم

 

  ...کشیدیم تت   بدنم

، این در و بود شده درمیان یگ نفسم  هایخنده بی  
 ...آمدنیم بند منقطعم

 

 هیچ   برای من ...بزب   پس ومن نداشبر  حق تو !یاشار –
 ...کنمنیم گریه
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 ...شد خم صورتم در و ایستادم رسم باالی

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 هایگریه اون بودنمون باهم خاطره   آخرین خواستمنیم –
 افتمیم یادت وقبر  ابد تا !باشه تو بازیعوض   واسه من،
  این خوامیم

 
 و شدی تحریک ...بیاد یادم بدبختت قیافه

 از و کن جمع وخودت زود هم حاال .شمیم رد ازت من
 .برو اینجا

 

 .پرسیدمیم را آمدیم پیش برایم همیشه که سؤایل باید

 انتقام؟ یا کردی استفاده نیاز رفع برای من از –

 

 چ  همه مردا شما .انسانم منم نیست؟ واضح ...دو هر –
 .رو رابطه برای داشیر   نیاز حبر  زدید، خودتون نامبه رو
 نداره؟ شهوت زن یه کنی   یم فکر چرا

 

به امسینه به انگشت با  :گفت شمرده و زد ض 

 کن شکر فقط .باش خونه فکر به هم خودت برای –
 ...نکردم تالق   دیگه جور

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  از حالم
 
  ...خوردیم همبه فاتحش قیافه

 

 و سابندیم را همدیگر نباشند هم جفت وقبر  هادندهچرخ
  .کنندیم نابود

 

  ...بوم آخرش

  .شوندیم پرت طرف یک به هرکدام

 

 هم با کیس... نبودیم جفت ما
 

  ...کردنیم پیدا تعهد خوابگ

  .نداشت مرد و زن بود؛ حماقت اوج نفهمیدنش

 

واقیع رنگ به برایم دنیا گذاشتم، هایمچشم روی را آرنجم
  ...تاریک درآمد؛ اش

 

 .کردیم نفوذ امجمجمه به هنوز صدایش

 شه خوب بابات وقبر  تا دمیم اجازه ناری خاطربه فقط –
ه ماجرا این از بوب   خوامنیم چون بمونید مخونه تو  ...بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...کردند فرار پرتنفر هایجمله هایملب بی    از

 ..هیوال چه فلورش عمه فهمهیم چون چرا؟ –

 

 .بستم را دهانم و کردم خفه را خودم

س هیوالییه؟ چه –  !بزن حرف !نتر

 

 به عشقش همان فلور مانده  سالم عضو تنها کنمیم فکر
 ...بود ناری

 

 .کرد شلیک سمتم را آخر تت  

 !زب  یم همبه رو حالم !وخودت کن جمع –

 

 ...شدند دور رسامیک روی هایشپاشنه صدای

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 متشنجم اعصاب خروچ   در شدن کوبیده محکم صدای
 .پوکاند را

 

 .بودم زمی    آوار شده،له

 

 تالفیش ...آشغال هرزه   ...گندیده قلبت ...فلور گندیده –
 !عوض   ...درمیارم رست رو

 

  ...کوبیدم وسط مت    به لگد با

  ...افتاد زمی    روی اششیشه و شد کج مت   

 

 نمانده روانم در سالیم جای که من مثل ...تکه هزاران
 ...بود
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 ناری#



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...نیامد و رسید شب به غروب ...بود کرده دیر

  ...دادنیم جواب گرفتیم را اششماره رضا هرچقدر

 

 بسته پیام و زنگ به را اشگویسر  هم رضا مادر بی    این
 .برگردد که بود

 تنهاب   به برویم، دو هر که کردیم اضار عبدی عمو
  ...داشت عادت

 

 بحث یاشار و من کردیم فکر اما بود، شده مشکوک کیم
ی ایم،کرده سید چت    .نت 

 

 .رسیدم او به واحدمان در دم آمد غروب که عمه

 !عمه –

 !جانم –

 

 .برنداشت را عینکش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 زدی؟ دودی عینک چرا عمه؟ خوب   –

 

 .گرفت را اشبیب   دستمال با

 ...کنهیم اذیتم نور .گرفته درد رسم –

 

 ...انگار ...صدات خوردی؟ رسما –

نیم گریه که فلور ویل اند،کرده گریه که بود کساب   شبیه
  .کرد

 

 .شمیم خوب بخورم قرص یه .خورمیم رسما دارم انگار –

 ویل نیست، یاشار .بمونم عبدی عمو پیش خواستمیم –
 ...حالت تو

 

ه  .پیچاند را دستگت 

 .بخوابم خوامیم منم ...بمون –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را در و شد داخل اما نروم، خواستمیم شدم، نگرانش کیم
  .بست

  به
 
  .شدیم رفیر   آماده   رضا برگشتم که همسایه خانه

 

ده ما به را پدرش یاشار  تا ماندمیم منتظر باید بود، ست 
 .برگردد

 

 .درآمد صدا به حیاط در که بود شب هاینیمه

  .شد باز هایشچشم درجا ویل زد،یم چرت عبدی عمو

 اومد؟ –

 .عمو آره –

 

 ...کرد پارک را ماشی   

  ...بود افتاده اشمردانه هایشانه

 

 را قلبم ناخودآگاه شدیم کشیده زمی    روی که هایشقدم
 .خراشیدیم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کرد باز را خانه در
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 .گرفت نفسم شد، هواب  ب   از پر خانه هوای حضورش از

 هر از عاری شد من قفل که حالتشب   هایچشم
 .بود احسایس

 

 ...بروم خواستیم .ایستاد کنارش و گذاشت باز را در

 

 جو که بود فهمیده هم فندق حبر  زندنیم حرق   کسهیچ
 .بماند شده جمع ایگوشه داد ترجیح نیست عادی

 

 .کرد اشاره باز در به رس با

 خداحافیط   توان حبر  ...برگشت عمو سمت نگاهم
 ...نداشتم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .رفتم سمتش سست هاب  قدم با و شدم بلند

 ایغریبه بود، هاغریبه مانند شدمیم رد که کنارش از
 ...جهنم از برگشته

 

 فکرهای هجوم از هم داشتم، خواب  ب   از پر شب یک
 ...حیاط داخل فلزات برخورد صدای از هم نامربوط،

 

 آزار کاش ...کردیم تعمت   را شهیاد ماشی    صبح نزدیک تا
 .کردیم تمام هم را خودش دادن

 

خانه مت    پشت عمه شدم بیدار که صبح  نشسته آشت  
 ...داغ نان با خوردیم صبحانه بود،

 

  !خت  به صبحت –

 خریدی؟ نون –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خودم با کمیه داشتم احتیاج ...رویپیاده رفتم صبح –
 .گرفتم برگشت موقع ...بیام کنار

 

 رنگ را این ...بود کرده پیدا انگار را اششدهگم آرامش
  .گفتیم دادیم زیباب   صورتش به که هاگونه صوربر 

 

 .رفتم کنارش و شستم را صورتم رسی    ع

 .گذاشتم نان الی پنت   ایتکه

 

 .شکری داب   پیش برم روز چند خوامیم !عمه –

 چطور؟ –

 رس بهشون هست وقت تا دانشگاهه، دیگه روز چند –
 .بزنم

 

 .برداشت چی    اشایقلوه هایلب کنار

 ...بعد !بخور حاال –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !فلور –

 .نشد باز هایشاخم

 

 دی؟نیم رو که پرسش به –

 .ستبچه ژیوار !عمه –

 

  ...اون از پرسه .ترسید باید هابچه این از واال –

؟ اون از –  چ 

 

 دست کف یک قد زده، نوک فقط نان به که بود حواسم
 ...بود نخورده آن از هم

 

 هم پرسه .دارم اطمینان بهت که من ...برو ...باشه –
 .نیست عددی

 

 .خندیدم شدنش راض   از خوشحال



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بزنم تیک تییع  جوجه اون با که مونده همی    –
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ون خانه از و کردم جمع را امکوله صبحانه از بعد  .زدم بت 

ی ماشی    سمت من اجازه  ب   نگاهم  ...چرخید تعمت 

 

 ...کردنیم رهایش و چسبیده را گلویم بیخ عجیب حیس
 .نبینم را یاشار روزی چند دادمیم ترجیح

 

 ...بود شده پاره ما بی    هاب  حریم

 ...خواستمیم زمان کیم

 

 بود کرده را تالشش تمام مانآشناب   اول روزهای همان از
 دروغ قلبم اما بسازد، هیوال یک خودش از من ذهن در تا

  .گفتنیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تصوراتم در هایشکمک دیدن با که جوانمردی انسان
 گفتیم خودش که دیوی آن توانستنیم بودم ساخته
 .باشد

 

 کرده وادار را رضا حیاط داخل همانجا رفتنش، از بعد
 ..بزند حرف برایم بودم

  ...شده مجبور یاشار گفت

 

 ...عبدی عمو درمان پول خاطربه

یم پیدا دیگری راه باید ...نبود قبول قابل من برای باز اما
  ...کرد

 

  به تن جزبه رایه هر
 
 ...دادن اجباری رابطه

 فکر او به شود شلوغ دورم بس از تا خواستمیم را جاب  
 ...نکنم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خودش ویل بود، برنگشته خانه به هنوز .زدم زنگ داب   به
 .رساندیم ناهار برای را

 

 خت   انگار اما هستم، مهمانشان بگویم تا زدم زنگ ژیوار به
 .داشت

  

  :پرسید

 همراهته؟ خونه کلید –

  چطور؟ آره –

 

 مون؟خونه برسون رو خودت بابام از زودتر توب  یم –

 .برسم کنم فکر –

 

ی ببی    بگرد ...اتاقم توی برو –  .نیست چت  

–  
ا
؟ مثل  چ 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کب  یم پیدا بگرد کوچیکه، فنجون یه –

 فنجون؟ –

 

 ...آشغایل بندازش ..شنایسیم ببیب   –

 ...حیف چرا؟ آخه –

 

 .شاته نیست، معمویل –

؟ –  چ 

 

 ...اومدم زبان کالس برسونم رو دوستم این .امجاب   من –

 .نیست پارکینگ تو بابات ماشی    .ساختمانتونم توی من –

 

 انداخته دوستم مطمئنم ...کن خایل رو آشغال سطل –
 ...اونجا

 .تخت خیالت .باشه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .زشتهناری که عاشقتم –
 
 ...آوردییم هم رو جیگرت عمه
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 تماس که بود همراهش کوچولوی دختر  هایجیغ صدای
 ...کرد قطع را

 

بچه داشت   !؟...بردیم زبان کالس به را دختر

  نداشتند؟ مادر پدر هااین

 

 معصوم آنچنان دیگر هم من کردم فکر استخر شب به
 ...شدمنیم حساب

 

  به آسانسور با
 
  ...رفتم پنجم طبقه

 
مبل با ساکت، خانه

وزه سلطنبر  های   ...آب   هایپرده ای،فت 

  ...رنگغازیکله فرش

  ...بدسلیقه و زشت دکوری



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 هایپرینت از پر دیوار تمام ...زدم رس ژیوار اتاق به اول
  ...بود سفید و سیاه بعدیسه

 

 
 
  هاوسیله همه

 
 از باریک ایحاشیه با بودند، مشگ تقریبا

 ...سفیدی

  ...آشغال سطل

 

  ...مربیع ایشیشه لیوان

  ...صوربر  رژ از ردی

 

د دیپلم تازه امسال بود قرار ژیوار خود  دختر  ...بگت 
  همراهش

 
ستاب   حتما   ...بود دبت 

 

 ...کشید سوت تصورش از رسم

  ...دیوانه هایبچه بود؟ مانده اینجا را شب کوچولو دختر 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 به ردی نظایم، یک پرس ...شدهمنظم و مرتب اما تخت
 ...بود نگذاشته جا

 

 پرس دنیای شدن سفید و سیاه برای بود زود خییل
  هایتوپ برایش که کوچولوب  

 
 و دادمیم هدیه رنگ

 ...بودم عاشقش

 

ون از داب   را ناهار  .گرفت بت 

ازی ساالد  .کردم درست خودم را شت 

 

 آمدنش با خانه آمد؛ ژیوار که بودم چیده را سفره وسایل
 ...شد زنده

 

 مدل زیباترین با صافش موهای ...بود بلندتر داب   از قدش
 ...لش و گشاد بلوز با بود تنش پاره جی    شده، داده حالت

 

 ...من رسر  کوچولوی برادر



ر خریدز  بانوی بارانی  

  نبود آنجا داب   اگر
 
 .کردمیم بغلش حتما

 

 .زد لب را «توعمه» و زد پدرش پشت از چشمگ

 ...او باز نیش و بود من گفیر   شعورب   جوابش

 

  ...بود جذاب فیسشب  ب   صورت

 ...شدیم محسوب خانواده امضای که بلند ابروهای آن با
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یسیصد زمی    اون پول با تعمه نفهمیدی آخرش –  متر
 کرد؟ چیکار بابابزرگت

 

 !نه –

 .گذاشتم دهانم در و برداشتم ساالد قاشق یک

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  براش –
 
 ...اونجا بود طال .گرفت مسکوب  –تجاری پروانه

 .دادیم بهت درصدی یه باید حداقل

 

، عهد مزخرف قانونای طبق .قانوب   مرد که شما –  بوقر
 ازشون ارب   هیچ مرده پدرش و مادر از زودتر پدرم چون
  .عدالبر ب   عی    در عدالت برم؛نیم

 

 .باشد عادی لبخندم کردم سیع

 

 ...مهموب   اومده شب یه .کن ولش !بابا –

 

 ...بعدی و پرسید را بعدی سؤال ژیوار، به توجهب   داب  

؟ خونه –  زنه؟نیم ازش حرق   چ 

 

 :زد غر حوصلهب   ژیوار

، بره گلوش از بذار .ناهاره موقع !بابا کن، ولش –  پایی  
 .کن بازجوب   بعد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .چرخید او سمت کامل داب  

 .نکن دخالت تو زنیم،یم حرف خواهرزاده و داب   داریم –

 

 .آمد من رساغ بعد

 .شدیم تو مال چهاردنگش باید –

 

 همینکه دونیدیم هم خودتون گید؟یم من به رو اینا چرا –
  .کنیم شکر باید کی   یم حساب انسان رو هازن ما

 

 .نشد شدنم ساکت باعث اشپیشاب   اخم حبر 

 

– ، ی همی    !داب   ببی   ؛یم که چت  
 
 دومیک زن اینکه یک

ه، سهم  محروم ارث از .نیست عادالنه امروز دنیای تو بگت 
 با شما چون شما اما .نیست عادالنه هم یتیم یه شدن
، زنا به دادن ارث نصف اض حق موافقر  .نداری اینم به اعتر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .برود غرهچشم او به داب   شد باعث ژیوار پوزخند

 

 ...باید تعمه ویل –

 

 سهم من و هست، همه ذهن ته همیشه آینده از ترس
ی  حق دانستمیم متأسفانه و داشتم بالتکلیق   این از بیشتر

  ...ستداب   با

 

 .داره و داشته رو هوام همیشه فلور –

 

 ...ناری نگرانم برات من –
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؟ نگران –   چ 

 ..تآینده فکرت، طرز ترسونه؛یم ومن کارات –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ی بهم عمه اگه حبر  آینده؟ –  مامان باغخونه من نده، چت  
 .دارم رو

 

 ...روستاست یه تو کوچیک گردوی باغ یه فقط اونجا –
 ...شهنیم هیچ   بفروشیش

 

 .ریخت مزه حرفمان وسط ژیوار

 .خوبیه فکر هم پولدار شوهر –

 

 ...خندیدم

 :گرفتم خندان پرسک سمت تهدید با را چنگال

 !ژیوار شو، خفه –

 

؟ باال درخت از دیگه –  ...دادم رو پزت چقدر بدوب   نرفبر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 او سمت پدرش سنگی    هایحرف میان گرفیر   نفس برای
 .خندیدم و برگشتم

 

 :زد غر هاپدربزرگ مثل داب  

 .گذاشته آزادت زیادی تعمه –

 

 .کارامه مخالف اون –

 

 .انداختم باال ایشانه

 ...رفتم من خب ویل –

 

  .بدی تغیت   رو چ  همه توب  نیم که تو !ناری –

دم انگشتانم بی    را قاشق م .فرسر  .شد تمام صت 

 

 !هیچ که من .بدم تغیت   تونمنیم رو هیچ   من !ها من؟ –
 خشک درخت، دونه یه شدن قطع جلوی حبر  بقیه و من

نیم رو رفته وخودش راه ساله هزار که رودخونه یه شدن



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم تونیم  این از دارن کلفتگردن کیل چون چرا؟ ...بگت 
 .برنیم سود جنایتا

 

 .چرخید برعکس و ژیوار به من از داب   نگران نگاه

 

 نگو ژیوار جلوی حداقل .شهیم دردرس برات حرفا این –
 ...ستبچه این رو، اینا

 

 .نبود خودم دست خندیدنم دیگر باراین

 

 کردی فکر حالیشه؟ حرفا این بروکیل کلم این خداب   –
 شه؟یم سیایس و رهیم االن

 

 .زد را پایان سوت ژیوار بلند خنده  

 !ناری عاشقتم، –

 

 :زد ترسر  داب  



ر خریدز  بانوی بارانی  

  !بزن حرف درست !ژیوار –

 

خونه از اونم .شناخته ومن دنیا این تو نفر یه !بابا ببی    –
 .بده فراری مون

 

 .نشد جدا اشپیشاب   از ناهار مدت تمام در داب   هایاخم

 

 نشدهشب بودم، آمده دنبالش به که آرامیسر  از اینهم
 .برگشتم
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  به که کنم راض   را خودم نتوانستم وقبر  چند
 
 خانه

 ...بروم همسایه

 

 .بود گرفته عبدی عمو رفتم که هم وقبر 



ر خریدز  بانوی بارانی  

لقش روزه چند –
ُ
 راهروبه کرد دیر که جمعه از ...تنگه خ

 ...نیومده

 

یب   به تظاهر  .کردم خت 

–  
 
 ...اومده پیش اتفاقر  کارش رس حتما

 

 .ماشی    تو شکله شبمنصف تا کاره، رس شب تا صبح –
 .نمیاد پایینم بوم، رو رفته ساعته یه االنم

 

 پیشش؟ برم خواینیم –

  .دهنیم گوش حرف –

 

 .دانستمیم و «دونمیم» :گفتم

  !خرابکله

ایک، راهروی انتهای جاب    .رفتم باال بام هایپله از اشتر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 چندمی    دانستیم خدا و بود گرفته سیگار زیر را فندکش
 .شودیم خاکستر  که است نخ

 آن و داد فرو سیگار نفس با را نفسش .کرد اخم دیدنم با
 .کشید آتش به را

 

  !بچه نپلک، من بر و دور –

کج شاید و دیدمشیم که اوایل همان اندازه   بود، شده تلخ
  .ترخلق

 

  ...گشتمبریم باید

  ...گذاشتنیم قلبم اما

  که قلب  
 

 دیدن با و آمدیم یادش یاشار هایمردانگ
 
 
  شده،مچاله اشناچ   درماندیک

 
 شده جمع امسینه گوشه

 .بود

 

 .ندارم اعصاب امروز !ناری پایی    برو –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 شدیم پخش هوا در او از که تنیسر  توانستمیم بود؛ آشفته
 .کنم حس را

 

 .کرد فوت هوا به را دودش زدهحرص و زد محکیم پک

 !برو گمیم کری؟ –

 

 کردی؟ ولم تو بودم ناراحت من وقبر  –

 کند، حلش نتوانسته که باشم ایریختههمبه روبیک انگار
  .کرد تماشایم کردهاخم

 

  روی
 
 .نشستم نزدیکش بام، لبه

 

ی  نبود، شهوت و غریزه کرد؛ تغیت   چشمانش زمی    در چت  
 ...خشم شاید

ساند مرا توانستنیم آمدیم پدید نگاهش در هرچه  .بتر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خاک !جنگل کف خاک نه بود، خاک رنگ به هایشچشم
 ...کویر داغ   به رس،

ه و خوردیم آب که وقبر  ...خام رس پخته، رس نه  یم ترتت 
 .شد

 .شدن تبدیل داشت، تغیت   قابلیت

 

 آن با ایسفالینه هر شدیم و دادییم ورز که آنها از
 .ساخت
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 !نه؟ مگه !رینیم رو از –

 .زدم لبخند

 .شد رنگکم اخمش

 

 باال؟ بیای گفت بابام –

  .نگرانتم خودمم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کرد نرم را صدایش که بود تنهاب   فشار شاید

 ...که جا یه رفتمیم .کردمیم وگورگم وخودم نبود بابام –
 
ا
  ...اصل

 

  یاش؟ چرا –

  .کرد اخم زبانم از یاش شنیدن با

 تا رس از !ومن شنایسنیم که تو !ناری شو، من خیالب   –
  .کثافته پر پام

 

 :کردم زمزمه بهت با ناباورانه،

، خییل تو ...نداره تو بدی به ربیط موضوع ...اون –  خوب 
 ...یه حاال ...یاشار

 

 .کرد زمزمه را «بابا برو»

  .کشید رسش روی دسبر  کالفه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .یسر یم متنفر ازم روزی یه –

 .بود توخایل و پردرد صدایش

 

 
 
 یک از خام طرچ شد، کشیده باال ناباوری با لبم گوشه

 .من نابلد هایلب با غریبه پوزخند،

 

؟نیم باور –  کب 

 :دادم جواب قاطعانه

 !وقتهیچ –

 

 
 

 .دادیم آزارم اشآشفتگ

یم حرف چ   از دوب  نیم که تو !خرگوش نباش، احمق –
 هم تو خوره،یم همبه خودم از حالم که خودم مثل .زنم
 .یسر یم متنفر ازم جاب   یه

 

 .کنم آرامش کردم سیع



ر خریدز  بانوی بارانی  

 محل و بری کنارم از تونسبر یم وقبر  کردی، کمکم تو –
  یه با اگه حاال .ندی

 
 شهنیم دلیل داری رابطه زشت یائسه

 ...بایسر  بدی آدم

 

 .شد باز شوک از دهانش

 گفت؟ بهت یک –

 

 رو؟ چ   –

 ...زشته که –

 

 مجبور رو رضا ...نکن ترسناک رو چشات اونجوری –
  ...بگه کردم

 بهت؟ گفت چ   دیگه –

 

 .کردم گم را وپایمدست جدیتش، مقابل در

ه خانومه که گفت ...هیچ   –  ...کردم فکر منم ...پت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .کرد آزاد را اششدهحبس نفس

 ...عبدی عمو خاطربه ...شدی مجبور ...گفت –

 

 .کشید عقب درجا که رساندم بازویش به را انگشتانم
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ی ...خب شدی، مجبور ...نباش ناراحت –  کم ازت چت  
 ...شهنیم

 

 ...کاویدیم را اطراف رسدرگم هایشچشم .نداد جواب  

 

ف تو !یاشار –  .انسانیت داری، رسر

 

یک ناگهان  .بلند و تلخ خندید؛ هیستر



ر خریدز  بانوی بارانی  

ف – ف !رسر  بابام کن؛ نگاه زندگیم به چند؟ کیلوب   رسر
 یه پرس ....امموتوریپیک هواست، رو درسم مریضه،
یشکم ارد داری تو ...قراردادی نگهبان  ...دییم ست 
  .همیب   همیشه

 

 .گفت حرص با را آخرش

 از باشد آخرش نفس انگار زد، سیگار به را پایاب   پک
  کپسول

 
  .زندیک

 

 هایچشم .کرد مشت دستش در را خاموشنیمه فیلتر 
 .رفت انگشتانش ب   نگرانم

 

  .برداشت عقب به قدیم

 

 ...گفتمیم بهت روز اون نباید –

 

 .دادمیم تسیل را نگاهش ته درد آن و بودم بلد رایه کاش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بلند هاب  قدم با شد، دور و چرخید

 .کند فرار خودش از انگار

 

.............. 

 

 یاشار#

 

 را کشیدن نفس حق فقط آزادی از که زنداب   یک مثل
  ...گرفتمیم قدرت آمدیم رهاب   عطر که حاال داشته،

 

وع و پیاده را ماشی    قطعات تمام  کردن تمت    به کردم رسر
 احتیاج آن به که قطعابر  کردن لیست و سالم قطعات
 .داشتم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شود پیاده بدنه کل دادمیم ترجیح بود، من میل به اگر
  و صافکاری

 
 شاید که ایزدهزنگ هایقسمت به رسیدیک

  ...شدنیم دیده و بودند

 

 .بیفتد راه خواستیم فقط کارصاحب بار این اما

 

 لیست نوشیر   با حبر  بود، خوش حالم هامدت از بعد
ه هم قطعات  ...گرفتمیم انگت  

 

های کامل کیت  رسسیلندر، ...هیدرولیک پمپ وارسر
 ...کاریخنک سیستم شلنگ ...سوپاپ ساق الستیک
 .بود هم اگزوز گلوب  

 

ه   با کاری ساعات از بعد  ...آمدمیم خانه به جدید انگت  

 

 کردن تمام برای عطشم کردمیم کار بیشتر  که شب   هر
 ...شدیم بیشتر 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

وع با و بود رسیده راه از هم پایت     کمتر  ناری دانشگاه، رسر
 !بهتر  چه شد؛یم پیدایش

 

 
ا
 ...بپلکد من بر و دور مدام که داشت معب   چه اصل

 

 و زدیم حرف پدرم با وقبر  هایشخنده صدای اما
 .داشتم دوست را کردیم رسگرمش
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 و خودشان فقط .برد پارک به را بابا و کرد لج باریک حبر 
  ...انددرآورده بازیبچه چقدر دانستیم خدا

 

ک   با ...بود گرفته اشبازیماشی    خنگ دختر
 
بچه دوچرخه

  ...بودند داده مسابقه پارک های

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  وقبر  همآن حد، همی    فقط بابا
ا
 را ناری غیبت داشت مثل

 .داد لو کردیم برایم

 

مرد این ش و توپ و اخم فقط هم پت   نیش ...بود مال ترسر
 .شدیم ناری سهم همیشه بازش

 

 و کرد باز را پنجره الی بابا که کردمیم جمع را ظهر سفره  
 :پرسید

 ناری؟ ری،یم کجا –

 

ون و آوردم باال کیم را رسم   .زدم دید را بت 
 
  قابلمه

 
 را بزریک

 .بردیم در سمت کشانکشان و بود برداشته

 

 به برمیم رو آبش دارم شستم، رو هامیوه ...عمو سالم –
 .بدم در دم درخت

 

 :کرد زمزمه زیرلب پدرم رفت که ناری



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بده شفا هم رو بچه این خدا –

 

 .آمیخت درهم اخطارم و خنده

  !بابا؟ –

 

 ...کرد نگاهم گناهکارها مثل بشنوم، نداشت انتظار

 !چیه؟ –

 

 ...بگو جلوش برگشت، مردی؟ !نگو رسشپشت –

  .کشید باال را خودش کیم و کرد گاهتکیه محکم را دستش

 .ببی    حاال !گمیم که چ   پس –

 

خانه به را سفره  .ماندم منتظر سینه، به دست و بردم آشت  

 .اومد –

 

 .کرد دستدست کیم بابا



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم آب بهش بردییم کشیدییم حیاطه، تو شلنگ –
 ...دادی

 

انه بلند ابروهای  .برداشت تاب باال به دختر

–  
 
ب آب !که واقعا   ...عبدی عمو حیفه، رسر

 

 ناری سمت و زد غر را «!بگت   تحویل» من به زیرلب پدرم
 .برگشت

 ...شیم قشنگ ...بکار چمن مشت یه پاش –

 

 .بزند جیغ وحشت از بود نزدیک ناری

 رو هوا که درخته .آبه کردن ارساف فقط چمن !!نه –
ه جون ...کنهیم تمت     ...خوادنیم هم آب دیگه بگت 

 

 .داد تکان پنجره سمت دسبر  کالفه بابا

 کارو همون دهیم فتوا مغزت هرچ   .خوردم شکر من –
 .کن



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ی برایش و خندید خانم نازدار  .کرد دلت 

 .بخواه جون تو ...مایه خییل .چشم –

 

مرد هایلب  کیفور تعریفش از آمد، کش لبخند به پت 
 ...بود شده

 

 !خانعبدی شجاعت ته از هماین

 

 تا انداختم راحبر  روی و برداشتم متکاب   رفت که ناری
 .کردیم درد هایماستخوان تمام .بکشم دراز
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 .داشت حق ...بود دختر  عاشق همیشه حمیده –

 آره؟ زنه،یم رو مخت خوب –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...شدا حسودیت –

 :دادم جواب دلم ته از

  نبی    ومن باش، خوب تو –
ا
 ...اصل

 

یم درد کمتر  که شب   هر رفت،یم راه بیشتر  که روزی هر
  ...شدیم تراخالقخوش کشید

 .باشد برگشته قدیم بابای انگار

 

 ...یاشار دادم، سختیت خییل –

 ...گرفت راه صورتش هایچروک در که اشگقطره

 

  ...رفتم نزدیک

 را مانندشکرک موهای روی و گرفتم آغوش در را رسش
 ...بوسیدم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...کردمنیم بغلش داشت احتیاج کمکم به که دفعابر  جزبه

  بکشم؟ عقب شد باعث که بود حیس چه

 

 بود؟ رفته یادم از کردن محبت چرا

 

شانه روی کوچک پرس همان شدم؛نیم بزرگ هرگز کاش
 ...ماندمیم هایش

 

  با
 
ه من به پر هایچشم کاسه  .شد خت 

 ...نکن کچل دیگه دراومد، که من موهای –

 

 برق را رسم و شدم تیغ به دست ریخت، که موهایش
 .انداختم

 

 .کنم شوچ   کردم سیع و زدم لبخند

  ...برهیم کمتر  شامپو –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  ...ماند رسم به نگاهش

 .کشیدم زبرش سطح به دسبر 

 .کردم عادت ...دیگه ...بابا راحتم، –

 

ا دیگه ...شده اینجور ابروتم .دربیان موهات بذار –  دختر
 ...ببیننت کی   یم خوف

 

 !بهتر  –

 .درخشید شادی هایشچشم در

 

 دیگه بریم هرجا ویل ...نیست بشودرست دیگه ابروت –
 ...مونهیم یادمون رو ناری

 

 .خندیدم اختیارب  

ی – ؟ که باشم داشته خوط و خط من حاض   واون تو چ 
 ...نکب   فراموش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .شد تند

 گفتم؟ واین من –

 

 .کشیدم دراز راحبر  روی

  !خانعبدی گفبر  –

 

نیم دلم کردم فکر این به و انداختم رسم روی را پتو
  ....باشم داشته خانه این از ایخاطره هیچ خواهد

 

 ...کردمیم درست را ابرویم آمدیم دستم که پویل اولی    با

 

............. 

  ...بروم فروشگاه به تا بود نزده زنگ جواد هنوز عرص،

 .ایستادم بودم کرده پیاده که قطعابر  و ماشی    رویروبه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...شدیم پیاده باید دیگرش اجزای از خییل

 از گرفیر   کمک راهش تنها آمدم،برنیم پسش از تنهاب  
 .بود رضا

 

 ...سالم –

 ...ناری –

 

 .نشاند لب روی مرددی لبخند

 

 ۱۵۱_پارت#

 

 به افتضاح و کردن قایط و فلور زدن زنگ آن و پریروز از
  .ببخشم را خودم بودم نتوانسته من، آوردن بار

 

 ...نداشت گنایه که ناری

ل، را خودم باید  که کردمیم خشیم جمع را حواسم و کنتر
 
 
 .گرفتیم دست در را افسارم زیاد تازیک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 جهنیم روز آن یادآوری با که جاب   گردنم، پشت را دستم
 زودتر و بزند را حرفش ماندم منتظر و گرفتم کشیدیم تت  
 .برود

 

 .چرخاند کیفش در دست

  ...من ...من ...یاشار –

 

 .بود بعید او از کرد،نیم پیدا را هاحرف

 ...خوامیم .کردی کمکم تو ...کردم فکر خییل –

 

 ...کشید عمیقر  نفس

ی همراه را دستش ون کیف از چت    ...پاکت یک کشید، بت 

 

ون را ضخییم زنجت   و کرد باز را پاکت  .آورد بت 

  .شد آویزان دستش از زنجت   روی گل پالک 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .آمد باال صورتش سمت سؤال عالمت یک با رسم

 

  .کرد گم را وپایشدست

 کادو بهش  من تولد برای پدرم .مادرمه گردنبند این _
 ...تو برای آوردم ...داد

 

 پاکت از را کاغذی دستپاچه .پرید باال تعجب از ابروهایم
ون  .آورد بت 

 

_ ،  ...داره هم فاکتور ...یاشار ببی  

 

 دی؟یم نشون من به چرا رو اینا –

  ...خودمه مال .گرفتمش داییم از –

 

 ...شد پمپاژ رسم سمت رسعتبه خون



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟یم چیه چرتا این گمیم منه، مال گمنیم که من –
 
  یک

 

 ...بدی رو زنه اون به بدهیت توب  یم ...بفروشیش اگه –

 

  ...کردم نگاهش مبهوت و مات

 ناری؟ شدی، دیوونه –

 

  ...آمد نزدیکتر 

 .فهمهنیم کیس ...مزنده تا ...گمنیم کیس به خدا به –
 ...شو خالص عفریته اون دست از ...ازم بگت  

 

 
 
 :زدم فریاد رسش تقریبا

 !نه –

 

 .کند امدیوانه خواستیم رفاقتش با ساده، دختر  این

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کرد اضار ترمالیم

 گوشواره یه من ...من زیاده؟ خییل بدهیت ...یاش چرا –
 ...ببی    ...دارم هم

 

 گوشواره   آن با کوچکش، هایگوش زد کنار را رورسی
 ...ظریف آویز

 

  ...گرفت نبض رسم کف .شد سابیده همبه فکم

  .کردمیم حس را صورتم شدن داغ

 

–  
ا
 ...نیست حرفا این اصل

 

 همبه هایشلب .پرید صورتش خطوط روی از نریم تمام
ده  .شد رنگب   و فرسر

 

 .کوبید امشانه به تنفر با و محکم را دستش کف

  ...پیشش رینیم هم زوریک همچی    پس –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ب اما ...شدم غافلگت    فقط نداد، تکانم حبر  دستش ض 
 .پیچید درد امسینه درون

 

 رو مظلوما ادای الگ !پیشش بری میاد خوشت –
 لیاقتت ...نه مگه باشه، کوفت و باشه مفت ....درمیاری
 ...که همونه

 

 .بکوبم دهانش در تا کردم بلند را دستم اختیارب  

 

 ۱۵۲_پارت#

 

 ایگوشواره ...لرزان هایلب ...معصوم هایچشم آن با
  ...گذاشتیم چشمانم مردمک به داغ و خوردیم تاب که

 

  کردم؟یم غلیط چه داشتم

  .افتاد پایی    و شد مشت زحمتبه انگشتانم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  ...نکشیده عقب قدم یک بود، ایستاده رویمروبه هنوز

 

  آره؟ گفتم راست –

 ...شد جمع تنفر از صورتش

 

 ...نبود العملمعکس از تردردناک برایم تنفرش حبر 

  بودم؟ کرده بلند برایش را دستم چطور

 

 ترسناکم بود، کرده کمی    امسینه زیر که جانوری آن من؟
 ...کردیم

 

 ...ناری –

 خواستیم صادقانه و ریاب   که کیس تنها به خواستمیم
  بزنم؟ سییل کند کمکم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  من
ا
 داشتم؟ کمک لیاقت اصل

  ...شدیم کوبیده خودم دهان در باید مشت آن

 

  به اینکه از قبل او
 
 را وقیح هایحرف این بیایم اشزندیک

 .نبود بلد

 

 قدیم ...نیامدم خودم به کرد پشت من به که ایلحظه تا
  ...برداشتم سمتش به

 

 .شده هرجور ...کردمیم درستش باید

 

، همان  و گذاشت زنگ روی را انگشتش کیس بی  
 .برنداشت

 چه؟ بود فلور اگر ویل کنم، محیلب   خواستم

 

 ...کردم بازش و رساندم در به را خودم ناچاربه

 .نداشتم را انتظارشان که کساب   تنها



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کاوه اما داد، دست و گرفت را امروغب   دست مچ شهیاد
 به را خودش کنارمان از رسی    ع نگایه، حبر  و سالم بدون
 .رفت ناری سمت هاپله روی و رساند حیاط

 

 .نزدیم رو حرفامون ما ...ناری –

 

 .گذاشت کیفش داخل را گردنبند و پاکت

 از اثری افتاد، چشمش به که نگاهم کشید، باال را اشبیب  
  ...فقط نداشت، اشک

 

 ...نبود پیدا هایشچشم داخل شبتاب

 

  .داشت نگهم شهیاد که بروم سمتشان خواستم

 حاله؟ چه در من امانبر  –

 

 .پارکینگ سمت کشید را دستم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردیم اضار کاوه .زدیم پرسه هاپله حوایل حواسم

 

 .بدم توضیح برات بذار فقط !دقیقه پنج یه –

 

 ...شود او پاپیچ داشت حق کاوه مثل قابیل گوهرشناس

 

 ۱۵۳_پارت#

 

 .نیامد کوتاه برابرش در ناری

 کار خاطربه فقط اینجاب   اگه .شناسمنیم رو تو من –
  ...وگرنه دوستته،

 

  ...شد باز حیاط در

ک  الحمدهللا که داشت کم را فلور فقط حیاط داخل ست 
 .رسید

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی به تظاهر با را هایشچشم و بست را در  گشاد غافلگت 
 ...کرد

  ...رفتگانش ارواح کرد؟ تعجب

 

  که هم در جلوی فضاب   ماشی   
ا
 نیامده چشمش به اصل

  .بود

 ...کرد تغیت   ناری کنار به روروبه از کاوه جای

 

  .رفت آنها سمت هم شهیاد فلور آمدن با

 

ه کردمیم سیع و نشستم ماشی    صندیل روی  که را دستگت 
 .کنم باز شدنیم قفل

 

 ...تو کردییم دعوت رو مهمونات !ناری –

، من مهمون –  ...دارن کار یاشار با نیسیر 

 

 .داد باال کیم را اشطب   عینک انگشت نوک با



ر خریدز  بانوی بارانی  

یف که مونخونه آقایون ...عزیزم –  ...آوردن ترسر

 

 .بود زیرپوسبر  تذکرات آن از هم گفتنش «عزیزم»

 

 .شد نزدیکشان شهیاد

 .کردیمیم زحمت رفع داشتیم ما –

 

یف –  ...باال آوردیدیم ترسر

 .برداشت فلور سمت قدیم کاوه

 صحبت یه من اما برسه، کارش به اومده شهیادم –
 .داشتم تونبرادرزاده با کوچیگ

 

ی تعارف فلور  .رفت باال و نکرد بیشتر

 

یم صبحت قطعات به راجع و آمد شهیاد که مدبر  تمام
یم بحث آرام و ایستاده پله جلوی کاوه و ناری کردیم
 .کردند



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 از بگویم ستکاق   فقط که گفت و داد آدریس شهیاد
 .گذاشتندیم اختیارم در را لوازم تمام .امرفته او طرف

 

  .زد زنگ جواد رفتنشان از بعد

  در جنس بردن مشغول شب یازده تا
 
ی خانه  بودم، هامشتر

  .کردم جمع را بابا شام سفره   هم بعد

 .بود خوابیده و خورده

 

  توالت به واکر با را خودش دیگر
 

  ...رساندیم فرنگ

ین   ...هردومان روزهای این شادی بزرگتر

 

 سخت اشتمت  کاری و رسویس به رفیر   برای نداشیر   توان
 ...خودش برای بیشتر  البته بود،

 

س خرید  از شدیم دیروز از ترگران روز هر که هم پمت 
  .شد کم هایمانخرج



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بخرم مقوی غذاهای برایش بازتری دست با توانستمیم

 

 ۱۵۴_پارت#

 

  ...بود شبنیمه از بعد دو ساعت

 

یم امپیشاب   روی نشسته عرق هایدانه روی رسد نسیم
  ...کردیم نفوذ رسم عمق تا سوزش و وزید

 

  هوا رسمای اما
ا
 ...بود گرمم ...نشستنیم تنم به اصل

 .بس و دانستمیم خودم را دردم

 

هیچ رضا جزبه پدرم، مرییص   و گرفتاری مدت تمام در
  .نکرد خرجم معرفت کس

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ناری، خندانهمیشه هایچشم در نشسته اشک تصویر
 ...زد داغ را امسینه روی چرخید، و چرخید

 

 من به را مادرش یادگار ...او دست کف زردرنگ فلز برق
  ...بخشیدیم

 

 همان با خواستم و گذاشتم دستم کف را حقش من
 ...بزنم سییل او به دست

 

 .بخوابم بتوانم بود محال .بود خیال خواب، امشب

 

دست  دور را خانه ...انداختم زمی    روی را سیم و انت 
  ناری و بود شبنیمه دو ...زدم

 
 .خواب حتما

 

 چراغ !نه ویل
 
 .بود روشن اتاقش مطالعه

ون جیبم از را گویسر   تایپ نشده پشیمان تا و آوردم بت 
 :کردم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بیداری؟ –

 

 :رسید جوابش بعد ثانیه سه

 ...نه –

 

به انگشت نوک با  جیغ ...زدم اشپنجره به آرام هاب  ض 
ی افتادن صدای بعد و کشید کوتایه   ...زمی    روی چت  

 

 نور در ...چسباند شیشه به را رسش و آمد پنجره سمت
ون به اتاق از که کیم   ...داد تشخیص مرا تابیدیم بت 

 

ون پنجره از رهایش موهای و رس کرد، باز که را پنجره  بت 
 .آمد

 

 !!!شبهنصف ...یاشار –

 ...دونمیم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کشیدم باال را خودم و کردم ستون را هایمدست

 .شد روشن اتاق زد، را اتاق برق کلید .رفت عقب

 

 دیوونه باال؟ اومدی چرا ...چیکار اینجا گمیم !توام با –
 شدی؟

 

  روی کج،
 
 اندام به لطیف بافت بلوز ...نشستم پنجره لبه

 .بود چسبیده الغرش

 .زدم زل هایشچشم به

 

 !رفتم تند خییل عرصی –

  هان؟ –

 

 .ماند باز دهانش

 

 ۱۵۵_پارت#



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 و؟چ   –

 .دادم نشانش و گرفتم باال را دستم کف

  ...نبود خودم دست –
 
 .بزنمت خواستمنیم واقعا

 

 :توپید حرص با شد، حرفم متوجه تازه

 !بودی نفهم خییل –

 

 ...بردم فرو پنجره چهارچوب در را انگشتم بود؟ من با
 .شدمیم عصباب   نباید

 

 .رفت باال نامردی دستم –

 !!...بزنیم خواسبر –

 

 ...خب ...ویل بزنمت، خواستمنیم من !نه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .آمدنیم کوتاه بود، کلمه همان منتظر فقط

 .کردم غلط –

 

 .شد باز صورت عرض به هایشلب آب  به

 

 :غریدم کالفه

 .ببند ونیشت –

 .انداخت باال ابرو

 

 غلط چون .خندیدنه به تو از شنیدن کردم غلط مزه   –
 ...بخشیدمت منم کردی،

 

 اشخنده .آمد دستش کار حساب کشیدم درهم که ابرو
  .کرد جمع را

 

 .بود باز مت    روی هایشکتاب



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ –  خرخوب 

 .کنمیم تموم نیمه و سال سه دارم .آخرم ترم –

 

 چیه؟ ترشته –

 .زیست محیط –

 

 ...برداشت سمتم قدم چند

  ...ایستاده او و بودم نشسته من

 ...رفاقت داشت، نزدیگ از حیس یک حالت این و

 

 از و نشسته اشپنجره روی شبنصف داشت معب   چه
  پرسیدم؟یم درسش

 

 صورتش داخل مهرباب   دیدن .آمد جلوتر ...بروم خواستم
 .دادنیم آزارم بود، ترحم شبیه کمتر  شناختمشیم که حاال

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی، ازم سخته برات اگه !یاشار ببی    –  .بردار قرض بگت 
 ...تو کن پرت رو زنه پول ...دییم بهم بعد

 

 حیس چه دانمنیم گفتیم غریبه آن از تنفر با اینکه از
  ...داشتم

  .کردنیم خوشحالم بود هرچه

 

 عزیزترینش ناری باشد، چه من برای فلور نداشت فرقر 
  ...بود

 ...فهمیدیم ناری اگر

 

 !هرگز بفهمد، گذاشتمنیم

ون به پنجره از را خودم کیم  .زدم اشاره رس با و کشیدم بت 

 

 ...بریم بیا –

 کجا؟ –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بیا .نیست دور –

 جدی؟ –

 

  ...چرخید خودش دور زدههیجان

 .کن صت   ...رورسیم –

 

 :کردم زمزمه تمسخر با

 .تو فقط حجاب اسطوره   –

 

 انتظار م،پنجره رو پریدی جغد مثل شبنصف دو –
 باشه؟ صورتم رو پوشیه داری

 

 ۱۵۵_پارت#

 

 ....پریدم پایی    پنجره از

 ...بود بیست و یک شاید ارتفاعش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 قاب از کردیم سیع و کشیده رسش روی قرمزی شال
 .زدیم حرف مدام حی    همان .بیاید باال پنجره

 

 آخه گفتمیم یه ...بردنیم خوابم ...اومدی شد خوب –
 ...انقدر یاشارم

 

 پایی    خواست و چرخید نشست، چهارچوب باالی
  ...بیاید

 .صفر ُعرضه بود، زبان متر  سه فقط الحمدهلل

 

 ...گرفتم را کمرش نیفتد اینکه برای

 بود مانده بند یک فقط امایماهیچه و بلند هایانگشت
 .برسند هم به باریکش کمر دور تا

 

  از را خودش رسید زمی    به پایش اینکه محضبه
 
 حلقه

 .کشید عقب انگشتانم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .افتادم راه

 
 
 وحشت شب وقت آن در ما دیدن با که ولگردی گربه
  .پرید کوچه داخل دیوار روی از و زد جیغ بود، کرده

 .خندید رسمپشت ناری

 

  برسد من به اینکه برای
 
 .زدیم دور را خانه .دویدیم تقریبا

 :پرسید باتعجب ایستادم وقبر 

 

 خب؟ –

 ...ببی    –

 و؟چ   –

 

 نگهش شهیاد ماشی    جلوی .کشیدم و گرفتم را بازویش 
 .داشتم

 

،یم چ   –
 
 یاشار؟ یک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شهیم پول کنم تمومش وقبر  !ببی    واین –

 

 ...گف بهت خودم .دونمیم خب –

  .شد روشن صورتش

 

یم زحمت اینجا شبا داری همی    برای ...زنه اون پول –
،  !آره؟ کیسر

 

 .شدیم شاد ویل دار،بغض صدایش کمکم

 

 برای !آره؟ همینه؟ برای کشیدن خواب  ب   همهاین –
؟ پیش پول همی     بدی جایه رو همه خواییم چون نگرفبر
 آره؟ زنه؟ اون

 

  .نبود جواب دنبال و پرسیدیم

 .کنمیم کمکت منم !یاش –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ۱۵۶_پارت#

 

  .بود ُمرسی اششادی

–  
ا
؟ چیکار خواییم مثل  کب 

 

، زیر تو وقت هر تونمیم –  بدم؛ وسیله بهت ماشیب 
ی یه آچار، چارسو،  ...فرانسه گنیم آخرش هست چت  
 میارم برات من بده، یاد من به .فرانسه آچار ...آهان

 

  .کردم تماشایش رسگریم با

؟ تعمه –  چ 

 

 .خندید

–  
 
 بودیم گذاشته قرار گفتیم پیش روز چند همی    اتفاقا
 ...نیام پیشتون هسبر  خونه تو وقبر 

 

 ...ناری ته،عمه با حق –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ؟...چرا –

 را آن است بار اولی    انگار ...بود ماشی    به درخشانش نگاه
 .بیندیم

 

  .برادرش یادگار برای اشنگراب   کردم،یم درک را فلور

  ناری
 
 فهمید؟نیم واقعا

 

 ...ناری مردم، یه من –

 .گرفت باال را رسش و چرخاند گردنش دور را شالش

 

 نفست به اعتماد بودم گفته !یاش .کچل زشت مرد یه –
 دارم؟ دوست رو

 

ین گفتنش کچل حبر   و تنفر نه گفتیم عالقه با بود؛ شت 
 .تحقت  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کیس عاشق وقتاون نشدیم نشدیم عاشق ...عامو ای –
  که شم

ا
 زور که من نداره؟ رسش روی مو نخ چهار اصل

  .بکشم وموهاش گرفتیم دعوا وقبر  باشه یگ ندارم،
ا
 اصل

؟یم اجحاف تآینده همرس حق در چقدر دوب  یم  کب 

 

 .زدم گره سینه روی را هایمدست

 بلدی؟ رو سلنبهقلنبه هایکلمه این معب   آره؟ اجحاف؛ –

 

 .چرخاند کاسه در را هایشچشم

 ...بلدی خوندی مکانیک که تو فقط !نه –

 

 ست؟رشته اینم !زیست محیط –

 .کردمیم تالق   را گفتنش کچل زشت باید

 .کرد خواهش .گرفت نشنیده را امکنایه

 

 .کمکت بیام بذار ...یاش –

 !نه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 میاریم هم رو عبدی عمو .دارم دوست ...خدا رو تو –
 .تماشا

 .هاکرده گت   سوزنت هم تو شب  نصف –

 

 .زدیم برق هایشدندان

ون کالفه را بازدمم  .دادم بت 

 

 –  
ا
 کردمیم قطع کامل رو درخت اول روز همون باید اصل

 آرامش االن حداقل .بشکنه گردنت پایی    بیفبر  باال اون از
 .داشتم

 

 .شد بازتر نیشش

 !خان یاشار نیست، تدبت   را کرده خود –
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 .زد دور را خانه و چرخید پاشنه روی

  .نداشت دم و شاخ که خنگ

 

 نگاه پنجره ارتفاع به هااحمق مثل وقبر  و رفتم رسشپشت
ش کردیم  .کردم غافلگت 

 

 پا جای که است درخت مثل هم پنجره بود کرده فکر
  .باشد داشته

 .کرد نگاهم مظلوم

 .قفله واحدمون در –

 

 .گرفتم قالب برایش و رفتم جلو

 بدون پای کف و کرد قفل پنجره به را دستش زدهذوق
 .گذاشت دستم روی را کفشش

 

  ...افتادم راه هم من رفت، که باال



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بسازد داستان امشب گردش از خواستیم ماندم،یم اگر
 .کند وراچ   و

 

 

یم ...بخشید مرا ...بودم گرفته مشت در را فراری آرامش
 .بخوابم راحت و بروم توانستم

 

 و ترساند مرا ایثانیه اما هایملب روی نشسته لبخند  
 ...کرد متوقف را پاهایم

 

 خودش جای داشت ...گرفتیم رنگ ذهنم در کمکم ناری
 .کردیم باز زوربه را

  .بود ترسناک این

 

 ...ریمیم اینجا از ما !مرد خیال،ب  »
ا
 از نیست الزم اصل

ه یس دختر  قراره ایمعجزه چه ماه یه این توی مگه .بتر
 «بیفته؟



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 نارین#

 

 :زد پچ گوشم زیر ژیال

 کجاست؟ حواست ...ناری –

 

 اشکال به دادن جواب مشغول کالس آخر دقایق استاد
 .بود هابچه از یگ

 

 .اومده داییم –

 نظامیه؟ که همون –

 

 .ترکیه از ساواشم داب   !نه –

 .زد برق ژیال هایچشم

 

 جوونه؟ –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .خندیدم

 .پنج و چهل –

 

 .کرد رها مت    روی را خودش

 .کوبید مت    روی استاد

 

 سؤال شاید .درس به بدید رو حواستون !کالس ته –
 .باشه هم شما مشکل دوستتون

 

  مریم بگوید هابچه برای را اشکال رفع باقر  تا رفت وقبر 
 
 لبه

 .کشید دهانش روی را چادرش

 

 پس؟ پکری چرا –

  ...دونمنیم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 داب   و فلور بهراجع ساده کنجکاوی یک فقط ترهاقبل
 به که اتفاقابر  با حاال، اما داشتم،

 
  در تازیک

 
 افتاده مانزندیک

 ...بود
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 .کردم چک مت    زیر را گویسر 

 .بودند داده پیام دو هر

 

 .کردم تایپ فلور برای اول

 اون با .منتظرمه دانشگاه در دم داب   .عمه ببخشید »
 «.میام

 

 :داب   پیام جواب بعد

 «...شده تنگ برات دلم .دیگه دقیقه پنج»

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و استاد پایاب   هایصحبت جمع را حواسم کردم سیع و
 .کنم کالس از اشبندیجمع

 

 نکند .بودیم آمده هم با رفتم،یم خانه به فلور با کاش
 ...ماندیم تنها و گشتمبریم داب   با که شدیم دلخور

 شدن ناراحت اهل فلور کردم، پراکنده را بچگانه فکرهای
  بود؟ ...نبود

 

 دانشکده در دم به را خودم تا دقیقه ده شد دقیقه پنج
 .کنم خداحافیط   هابچه با و برسانم

 

 بلوز و بلند اورکت آن با دانشکده ورودی از باالتر کیم
 .بود منتظرم و ایستاده شکری داب   پژوی کنار زرشگ،

 

 شکم بود، شده بزرگتر  کیم شکمش ...گرفت آغوشم در
 .رسآشت    یک

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ رسیدی، یک –   داب 

 اینجا ساعته دو .اینجا اومدم راستیه رسیدن، محضبه –
 .شهیم تاریک داره هوا ...منتظرتم

 

 که داشت مهربانش و کشیده چشمان در محببر  برق
     ...انداختیم مادرم یاد مرا همیشه

 

– ، ؟یم ترجوون روز هر کب  یم چیکار داب   !یسر

 

 هوا در تصادف بلند صدای که بدهد جواب خواست
 ...برگرداند آن سمت را رسمان و پیچید

 

ون موقع سفیدی دو تیبا  تاکیس یک به پارک از آمدن بت 
 .بود کوبانده

 

 .رفت قلبم سمت دستم

 ...نباشه فلور –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بود وشیشدویست که فلور ماشی    –

 ...کرده عوض –

 

 ....امزده حدس درست فهمیدم شد پیاده که تیبا راننده

 ...خودشه –

 

 .رفتم تصادف سمت دواندوان

  .بود سابیده تاکیس پشت به ماشی    جلوی ست  

 

  راننده
 
 .زدیم هوار و شده پیاده فورا

 ...مگه کوری ...خانوم ...هوی –

 

 .بود بلندتر عمه صدای

 .زدم راهنما دیدی که تو ...آقا بزن، حرف درست –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...تاکسیم به زدی زنیکه تو ...رفتمیم وخودم راه من –
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  ...فهمیدندیم بهتر  را هم زبان مردها

یک زبان  ریاضیات و پول الفبایش حروف که داشتند مشتر
 .داشت

 

 راض   که ایراننده و دیدم را داب   ایقهوه چرم کیف
 ...رفت

 .نکشد طول زیاد ماشینش تعمت   کردم دعا حالبااین

 

 :گفتم داب   به رو

  ...رسونمیم رو عمه من –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

، رسگردان نگاه  ...برگشت من به عمه از داب 

 

 ایستاده برابرش در که زب   باشد داشته شک هنوز انگار
 
 
 .باشد شناختیم که فلوری واقعا

 

 و من، از عمه کشیدن کنار با اما بزند، حرق   خواست
 .شد ساکت ماشی    سمت رفتنش

 

 .دویدم رسشپشت

  نگذاشتم
 
 .کند رانندیک

 

 برداشت را مقنعه .کرد پاک را عینکش برگشت، مست   در
  ...کرد مرتب آینه در را آرایشش گذاشت، رس روی شال و

 

 .گفیر   جز کاری هر

  ...زدنیم و داشت حرف



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 و خورد برداشت، یخچال از سیب یک خانه به رسیدن با
احت تا رفت  ...همی    ...کند استر

 

 !نه دوست؟ .نبودم ارسارش محرم

 ...دیدیم بچه مرا شاید

  یک
 
بچه  واقیع هایحرف از دریک هنوز که بازیگوش دختر

 .ندارد

 

 .کردم چک را امگویسر  کشیدم، دراز خواب برای که وقبر 

 

 ترس از .بود ارادهب   لبخندم ...داشتم داب   از پیام کیل
 .بزند زنگ نداشت جرأت فلور

 

 .بود نگران .گرفتم را اششماره

 چطوره؟ فلورا –

 .خوابید .خوبه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .شد طوالب   سکوتش

، چرا – ؟ ساکبر  داب 

 

 ...پارسال من ...کرده تغیت   چقدر –

اف بعد و کرد مکث کیم   .اعتر

 

 اینجوری ...دیدمش دانشگاه در دم اومدم بار چند –
 .پریده رنگش ؟...شده آب چرا لپاش ...شده نصف ...نبود

 

 فرق نگراب   این جنس انگار اما ...همیشه بود، دلسوز
 .داشت
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؟ شد، چ   –   .بگید بهم ...قدیما اون داب 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی من از فلور – ؟ گفت؟نیم چت    هیچ 

 

همسایه از گریختهجسته من .مادربزرگ نه اون، نه –
اب   یه هاتون

 مردن از بعد که دونمیم فقط .شنیدم چت  
  دونهنیم کیس .خورد همبه خواستگاری قرار پدرم،

 
 دقیقا

 ...چرا

 

 .کردنیم من به فهمیدن برای کمگ هیچ کشید که آیه

 

 ...مخسته کمیه ...عزیزکم ببخشید –

 

  برای دلم
 

 .سوخت صدایش گرفتگ

 .خوش شبتون .مخسته منم –

 

  ...کردم تت    گوش و گذاشتم کنار را گویسر 

ی الالب   از امشب  .نبود خت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

گام و فلز سابیدن صدای نه خورد،یم زمی    به آچاری نه
 ...آمدیم او های

 

 شاید ...رفتیم و آمدیم امسینه درون حیس چه دانمنیم
 کرده عادت خوابیدن هوشیار به عمر یک .امنیت
  ...بودیم

 

آدم از کدامهیچ پوست زیر که شهری میان تنها، زن دو
 ...زد حدس شدنیم را آن های

 

 فرویسر ادویه حبر  همسایه، مهرباب   را، بقال لبخند پشت
 .رسیدیم خودش از جلوتر همیشه سالمش که

 

  .کردمیم پیدا آرامش آمد،یم که یاشار صدای هاشب حاال

 ...حایم است، محافظ هست، دانستمیم

  ...ویل امشب

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 
 
 .نرفت تعمت   رساغ که داشت سخبر  روز حتما

  بداخالق مرد بود مانده خواب
 
 .بیدارشب خسته

 

وع تازه فردا ی رسر  .بود غافلگت 

 .بود خواب فلور آمد، مانخانه به ساواش داب   وقبر 

 

 تازه من شد هال وارد راحبر  لباس با عمه که ایلحظه
یب   و داغ چای  .گذاشتمیم مت    روی مهمان، جلوی را شت 

 

  .ایستاد درجا داب   دیدن با

  تو –
 
؟یم چیکار من خونه  کب 

 

 .بزند لبخند کرد سیع داب  

 .سالم –

 

 .کرد گره سینه به دست عمه



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون برو –   !بت 

 

  .فلورا داشتم، کارت –

ون گفتم –  .بت 

 

 .گرفت اخم را جایش و رفت داب   لبخند

 .ناریه به راجع –

 .کرد سکوت مردد فلور،
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– ،  .کرده خواستگاری پرسش برای رو ناری بابایحب 

 

 یک؟ از !هه –

 .شکرهللا از –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تا .شدید ست    زمی    از یهو خورده بهتون کباب بوی –
 کجا شناختنیم رو راستش و چپ دست ناری وقبر 

؟ کیه شکری !شکری؟ بودید؟
ا
 !اصل

 

؟یم باید یک به –  گفیر 

  .کوبید اشسینه به انگشت عمه

 داره؟ پرسیدن !من –

 

 .دوننیم ناری بزرگتر  رو ما همه –

 .کردن خودب   خییل –

 

 ...فلور شدی، تلخ چقدر –

 تمسخر با و گذاشت گونه روی روی را دستش عمه
 .کرد نرم را صدایش

 

ین ...جانم ای –   داری؟ دوست شت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 اما شد، پودر فشار شدت از داب   انگشتان داخل قند
 .بود آرام صدایش

 

  .داره دوست رو ناری خییل بابایحب   –
 
 فامیل همه

 .بشه خودمون عروس خوانیم دارن، دوستش

 

  شما فامیل از –
ا
 تو معرفبر  .داشتیم خواستگار هم قبل

م بخوام که ندیدم تونطایفه و تت   قبیل خواستگارای  دختر
 .بدم بهتون رو

 

  و فراری نگاه
 
  ...عمه تا بود مت    به بیشتر  داب   گرفته

 .داره هم به ربیط چه اینا –

 

یم دیگری سمت عزیزانم از یگ از رسم وقبر  بحث، وسط
 .افتادم یحب   با پیش شب چند تصویری تماس یاد رفت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 از حرق   .داد نشانم بود کاشته که را بلویط هایدانه
 غافلگت   حاال تا نکرد اشاره یک حبر  .نزد خواستگاری

 .برسد او به دستم بود کاق   .نشوم

 

 :زد کنایه عمه

 که جلو فرستاده رو تو نیومد؟ خودش چرا برادرت –
؟  به زدید رو خودتون یا فهمیدنیم .منه مال ناری چ 

 نفهیم؟

 

 .نیست تو شأن در نمیاد تو به حرفا این –

  و زنمیم حرف خودش شأن اندازه   هرکیس با –
 
 حتما

  .همینه لیاقتت

 

 :داد ادامه و کرد جمع تنفر با را هایشلب

 که نشد پیدا تو از اعتمادتر قابل آدم شما شهر توی –
 من؟ پیش بفرسیر  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .کشید پریشانش موهای میان را دستش داب  

 یحب   .کن جدا هابچه این از رو خودت و من ماجرای –
 
 
 .شناسمشیم بود بچه وقبر  از من .خوبیه خییل بچه
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  .زد پوزخند فلور

؟یم ضامنش داری –  .بکنه رو خودت ضمانت باید یگ یسر

 

 فلورا؟ شدی، اینجور چرا تو –

 

 تمام هایشکنایه ...نشست مبل روی ما رویروبه عمه
 :کرد زمزمه غمگی    ...شده

 ...ساواش –

 

ببه داب   رس  گذشته، خاطرات غبار از انگار .آمد باال ض 
 .بود شده گم که باشد زده صدایش کیس



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 من حق در خوب کار یه زندگیت تمام تو اگه !ساواش –
 ساله خییل ...االن اونم ...اینجا اومدی که اینه بایسر  کرده

 .زدم حرف باهات خودم پیش هاسال این تموم ...ندیدمت
سم واقعیت خود از خوامیم االن  ...بت 

 

 
 
 .لرزید بغض از فلور چانه

اون ...یواشگ قرار و قول همه اون شد چ   شد؟ چ   –
میم فلور همه  هان؟ ...باوانیم ...مب   جان ...برات مت 

 

 .شد مشت پایش روی داب   انگشتان

 

ششماره که تلفناب   اون با ...زدنا زنگ اون شد چ   –  گت 
 قرار که شبا ...بود من اتاق تو ست  ش یادته؟ بود؟ چرخون

، زنگ بود  رو هال تلفن سیم بفهمه مامان اینکه بدون بزب 
 گهواره   ...ژینم یلورکه هه ...خوندییم برام ...کشیدمیم

 
 
 ...امزندیک

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...زد چنگ موهایش به و رفت باال عصب   مردانه، انگشتان

 

 .شد کشیده سمتشان عمه نگاه

 ...سیاه سیاه   ساواش؛ مونده سیاه موهات –

 ...ارثیه –

 

  تا کشید عقب را موهایش عمه
 
 .شود مشخص هاآن ریشه

 

 سفید موهام تمام ...ببی    .نیست ارب   من مال ویل –
 ...شده

 

 .رفت مخاطبش نفس

 ...موندی تنها تو ویل ...فلورا کردم، ظلم حقت در من –
 ...نکردی ازدواج خاطرمبه

 

 .پراند جا از را هردومان عمه بلند خنده  



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...ساواش ای،بامزه هنوزم تو؟ منتظر –

 ...فلورا –

 

یکش خنده   ناگهان  تنفر از هایشچشم و برید را هیستر
 .شد باریک

 

 !عوض   نموندم، منتظرت من –
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 عمه که زب   دیدن از شاید ...انداخت پایی    را رسش داب  
م بود کرده تبدیل آن به را  .داشت رسر

 

 ...داشبر  حق –

 .بمونم منتظرت که نداشبر  رو لیاقتش –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .دونمیم –

 .لرزاند را فلور صدای کهنه بغض

 !دررفبر  و کردی خایل رو پشتم نامردا عی    –

 

 .توئه با حق .حقیقته –

 

 .شد رسریز هایشچشم

 نامرد معرفتب   تو ...ویل .منم داشت، دوستت مادرم –
ی ما بی    زماب   یه انگار نه انگار ترکیه، رفبر   بوده، چت  

 بلند سجاده رس از که مادر یه و موندم من ...قویل قراری،
 یه من ویل ...شدنیم جدا بغلم از که برادرزاده یه و نشد
  عاشق زن

 
  مثل بچه، ازدواج، بودم، زندیک

 
ا همه  ...دختر

  ترشیده، شدم
 
 .دلسوزی مایه

 

 :زد ترسر  تحکم با

 یک !ننداز پایی    رو رست !ساواش کن، نگاه من به –
 چرا؟ کالم؛



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بود فراری هنوز اما نگاهش گرفت، باال را رسش داب  

 

 و تسلیت اومدن وقبر  .بود قدییم فکرشون مادرم و پدر –
ب   بودن، هم فامیل بزرگای ...اومدی رسووضع اون با تو

  که بود این مثل مردا، توی اومدی رورسی
 

 .«!نه» بگ

 

 ...شد جمع درد و بهت از عمه صورت

  رورسی؟ –

 

 ...وقبر  پدرم –

 
 
 .شد خفه دهانش در داب   جمله

 بود، مرده برادرم بود؟ من رورسی دردتون !رورسی؟ –
  ...نبودم خودم حال تو .بودم عزادارش

 

 جواب اما ،انداخت پایی    بارهزارمی    برای را رسش داب  
 .بود مشخص



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ناراحبر  دیدن تحمل ...پیچید خودش به خورده،زخم عمه،
 هاعقده این همیشه برای بار یک باید اما نداشتم، را اش

ون  .شدیم ریخته بت 

 

 خودم تو من رفت، برادرم ...شوکه بودم، جوون من –
 بلد ...ریختم خودم تو من رفت نادیا خواهرت، ریختم،
 از و بیاد مصیبت تا موندم مات فقط ...بزنم داد نبودم
 ...بگذره رسم

 

  ...گرفت گلویش روی را هایشدست

 !یادته؟ خواهرت دفن روز ...ساواش –

 .من حبر  بود، یادش داب  
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ر خریدز  بانوی بارانی  

  برهنه، رس با مادرت –
 
 تمام .زدیم فریاد قت   رس پاره، یقه

 !نیامرزدش خدا .بود مشخص تنش

 

 :داد ادامه داب   گفیر   «استغفرهللا» به توجهب  

 

 فریادش زد،یم داد که مادرت ...سینه روی چنگاش جای –
 خوبه این !ساواش خوبه، عزاداری .لرزوندیم رو گورستون

 .کنه عزاداری باشه بلد عزیزش برای آدم که

 

 .دیدیم را ظلم عمق تازه بیچاره فلور

 

بر  بود بلد من برای فقط بابات – ؟ زنش بشه؟ غت   هیچ 
 خاطربه ...کنمنیم حاللش ...ساواش بخشمشنیم

 ...بلرزه باید گور توی استخوناش ...مادرم برای خودم،

 

 .فلورا نباش، تلخ –

 .داد نشان را خودش دست با عمه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 داری؟ من از انتظاری چه .خب تلخه زهر، تلخ؟ –

 

منده –  ...تمرسر

 خدا روز   هر ...روز هر ...روز هر .موندم تنها من –
 تررسحال فقط تو .نبود خدا خدا، ویل ...کردمیم نفرینت

اق و  ...شدییم ترقت 

 

 ...ومن نسوزون –

  .داشتم دوستت شناختم رو خودم وقبر  از –
 
 همه

 منتظرت بود، خایل دستت تو .کردم رد رو خواستگارام
 خواستگاری قرار شد تمام درسام وقبر  تازه ....موندم

 ۲۳ تا پدرت ...گذاشتید
 
 شد بعد و کرد صت   من سالگ

  ؟...مسلمانا و زاهد و عابد

 

 دنبال رفبر یم .مادرم و پدر به دادییم رو ناری باید –
 .زندگیت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شد بلند جایش از فلور

خونه اینجا .برنگشت خواهرتون مرد برادرم اینکه از بعد –
 از خواستیدیم .اینجاست شخونه هم ناری ...بود ش

ونش شخونه  کنم؟ بت 

 

 !فلور –

 .برود تا کرد پشت توجهب   عمه،

ون بره کن راهنماییش خورد، رو چاییش که داییت –  .بت 

 

به را اتاقش در که ایلحظه تا او، رسپشت ساواش، نگاه
  .شد کشیده کوبید هم

 

 انگشتانش الی از و پوشاند را هایشلب دست دو هر با
 :کرد زمزمه

 .شد چ   و کردمیم فکر چ   –

 

  ...مهربونه عمه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بود درهم درخشانشهمیشه صورت

 

 من ...نمونده ازش هیچ   ...دیدم من که ایب   مهربون؟ –
ی تب   من ...نذاشتم ازش چت    .غت 
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 ...خدا رو تو نگید –

 عکس از چرخید، اطراف به رسش قرارب   و آشفته
 .برگشت من به و گذشت رسی    ع مادربزرگ

 

 انگار ویل کند، فرار خواستیم .شد بلند جا از ناگهان
ی  :پرسید باشد آمده یادش چت  

 

 ناری؟ چیه خودت نظر ...یحب   درباره   –

  لبخندی
 
 .نشست لبم گوشه

سیدید؟ زود ومن نظر –  نت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

منده –  ...برام نذاشت حواس تعمه .رسر

  .شدم بلند هم من

 خودش اگه .کرده خواستگاری ازم باباش خاطربه یحب   –
  .فهمیدمیم من داشت دوستم

 

  انگشت
 
 .کشید ابرویش گوشه

 بودی؟ راض   داشت دوستت اگه –

 

 !نه –

 
 
 .آمد زبانم روی تردیدب   و فورا

 

  نداره؟ یحب   که چیه ازدواج برای مالکت مگه چرا؟ –

 

 .کردم مهار را شود رها رفتیم که ایخنده



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تا باشم داشته دوستش انقدر که شه پیدا مردی باید –
  شم حاض  

 
 اینکه فکر حبر  .کنم عوض رو هاشبچه کهنه

  ...کنهیم خراب وحالم باشه یحب   مال بچه

 

 .شد ترسنگی    اخمش

  .نیست دلیل که این –

 

 تونمنیم وقتهیچ .نیست حسه اون دویم اینه، یکیش –
  باهاش

 
 .کنم دیوونگ

 

اضا تو که رو هوات –  .داشت اعتر

  .ومن نه داره، دوست رو جنگل چون –

 

 .داد جا آغوشش کناره   در و کشید را دستم

 بیاد، برات خواستگار که شدی بزرگ همهاین یک تو –
 .کمچاوه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 هاسال که هاب  پدرانه .داشتم دوست را اشمردانه آغوش
 .بود نکرده خرجم کیس شدیم

 

  در
 
 خراش را قلبم اش،تنهاب   به کردن فکر عمه، اتاق بسته

 .دادیم

 

 .بیار دست به رو دلش ...داب   بیا بازم –

 

 .من و کرد نگاه او اتاق سمت مردد

 

 ...خورهنیم غذا .داب   کن، کمکش هست وقت تا –
  .بده خییل روحیش حال .عصبیه

 

 رفته؟ دکتر  پیش –

  .روانکاو پیش بره باید گفت عمویم دکتر  –

 

؟یم مقرص ومن هم تو –  دوب 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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  ویل نه، که اشهمه
 
 .آمدیم او از که مشکالتش ریشه

د وجدانعذاب نبود مهم برایم .زدم زل صورتش به  .بگت 

 

یم بازی باهام مدام بودم که بچه .نبود جوریاین عمه –
 ...مادرم از بیشتر  ...دارم ازش خاطره کیل ...کرد

 

 .بدهد که نداشت جواب  

منده و نرم   رسر
 
 .بوسید را امپیشاب   گوشه

 .کردم اشبدرقه در دم تا

 

 ایستاده مانخانه وسط داب   صبح ده ساعت فردا، صبح
 .بود

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 زودی؟ این به آخه ویل دربیارید، دلش از بهتون گفتم –
 .کردید بحث دیروز همی   

 

 غر کیل شکری تازه .ایرانم هفته یه فقط کنم؟ چیکار –
 .رسم زده

 

 چطور؟ –

 .کشید گردن عمه اتاق سمت

 کجاست؟ خودش .نمیاد خوشش فلور از دوب  یم –

 

 .داشت کالس –

خونه تو بیاید –  ناهار خواستمیم .بشینید پیشم آشت  
 .کنمیم درست

 

 .کرد براندازم شدهرسگرم

ی مگه – ی؟ خواییم چ   بلدی؟ آشت     بت  

 .نگرفتم تصمیم هنوز –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 باشه؟ من با ناهار و کب   تماشا فقط امروز تو چطوره –

 

یم انجام را مدیریتش فقط داریرستوران از کردمیم فکر
 ماهیتابه دنبال و یخچال داخل چرخاندنش رس ویل دهد
 بر دسبر  که دادیم نشان هاکابینت بی    گشیر   قابلمه و

  .دارد هم آتش

 

  ...باشم وردستش من انگار که دادیم ارد چنان

 

 رو گاز ...بشورش ...داره لک چرا قابلمه ...پیاز ناری،»
ی کثیف گاز روی من کن، پاک  «...کنمنیم آشت  

 

 ...بود رفته تپلش هایگونه و پوست زیر خون

 

 آن کدامهیچ آمد خانه به عمه که بعد ساعت چند
 .بودیم نکرده بیب  پیش را طوفان



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بودم نشنیده بلند همهاین را صدایش عمرم به

 .زدیم داد و بود ایستاده اپن پشت

 !برگشبر  که کردی غلط تو –

 

 .کوبید مت    روی را بندپیش داب  

 

  .بزنم رس مخواهرزاده به اومدم –

 

  اینجا –
 
  جزبه ببی    رو ناری هرجا .منه خونه

 
 .من خونه
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ل را عصبانیتش تا کرد، باز را آستینش تای داب    کند، کنتر
 .زد کمر به دست و کرد رهایش حرص با اما

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .هست هم ناری مال –

 !منه نامبه خونه سند .انگار نیسبر  جریان در –

 

 .بود اختیارب   امناباوری و بهت

 !عمه؟ –

 

ل و شدیم عصباب   وقبر   دادیم دست از را زبانش کنتر
  .همیشه گفت،یم را حقیقت

 

 .کوبید خودش دهان به دست کف با و برگشت من سمت

 سینه میان قلبم باشد، شده عوض گازاجاق جای انگار
 .شد جزغاله و سوخت

 

خانه از خواستم ون آشت    نگهم و شد راهم سد که بروم بت 
 .داشت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 سوت گوشم در زد فریاد ساواش سمت وقبر  صدایش
 .کشید

 

 گل برگ از نازکتر  حاال تا من .توئه تقصت   شهمه !ببی    –
 .نگفتم بهش

 

 رسکوفت و شدیم بد حالش که هاب  وقت جزبه البته
 .زدیم من به را اشتنهاب  

 

ون هایشدست از را خودم  .کشیدم بت 

 .کن ولم !فلور باشه –

 

 .زد صدایم مهرباب   با و داد امفاصله خودش از کیم

  ...دلم عزیز ...ناری –

 

 .بود کردنم خفه درحال و گرفته را گلویم بغض

 ...کن ولم ...فلور نشدم، ناراحت –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

یب   خت   انگار صدایش  .شد گرم بدهد من به بخواهد شت 

 

 دو یه ...اینجا از بریم .بفروشم رو خونه خوامیم ...من –
یم واحدی نیم دلت چطوره؟ .من یگ تو، مال یگ .بگت 
؟ مستقل خواد  یسر

 

 باشد؟ داشته توانستیم جذابیبر  چه من برای تنهاب  

 

 استقالل هم االن .الدنیم و الله انگار که نگو جوری –
 .یسر  خالص من دست از بخواد دلت اینکه مگر .داریم

 

 !!...ناری –

 .گرفت اشزدهیخ انگشتان بی    را صورتم

 ...خودم مال ...مب   کوچولوی دختر  تو –

 

  .گرفت آغوشم در



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .شد حلقه دورش ارادهب   همیشه، عادت به هایمدست

 

 داد،یم صدا سینه درون قرچقرچ دلم هایشکسته هرچند
 .نشوم نگرانش نتوانستم

 .زده یخ دستات .افتاده فشارت بازم –

 

 :پرسید بزند گول را ایبچه انگار .کرد جدا خودش از مرا

؟ چ   ناهار؟ بریم –  پخبر

 

 .پخته داب   –

 .کردم خواهش .شد جمع تنفر از صورتش

 .من خاطربه –

 

 هایبامیه بود، گذاشته بار بامیه و کدو خورشت ناهار
 
 
 چون آخر در و کردیم فریز سال هر که عمه موردعالقه

ی اهل  .ریختیم دور نبود آشت  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .پرید باال ابروهایش غذا از قاشق اولی    برداشیر   با

دانش مانند بود، العملشعکس منتظر زیرچشیم ساواش
 .باشد معلمش تأیید منتظر که آموزی

 

 هم به هایشلب عمه، تعجب و رضایت دیدن با باالخره
ده  .کند مخق   را لبخندش تا شد فرسر

 

 ۱۶۸_پارت#

 

 بودم انفجار یک منتظر لحظه هر .گذشت خت  به ناهار
 .نیامد پیش که

 

  با را برنجش کفگت   یک عمه
 
 بلند و خورد خورشت پیاله

 .شد

ی ...فلور کجا –  ...نخوردی چت  

 

 .رفت و کرد مرتب را صندیل نداد، را جوابش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .گذاشتم داب   دست روی را دستم

 ...خورد هم اوقات بقیه از بیشتر  –

 

  .چرخاند چشم صورتم در

ش لحظه هر دیدیم که ایتازه فلورای   .کردیم غافلگت 

 

 .دادن گت   کیل با البته شست، من با را هاظرف

 با رو تفلون ...چربه ...شستنیه چه این ...بنداز دستکش»
 «...زبره نشور، این

 

خانه از باالخره ون آشت    غذای دادمیم ترجیح ...آمدیم بت 
 .نشود پاپیچم همهاین کیس و نخورم خوشمزه

 

 دم چای دیدیم، رسیال زدیم، حرف .نشستیم هال داخل
 ...کردم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خواندم،یم ظاهرش از را دلش حرف ...بود غمگی    اما
 دیدیم حاال و بود، کرده  رها رسشپشت را عاشقر  دختر 
ی   ...نمانده او از چت  

 .فکر غرق کرد،یم ساکتش هرازچندگایه پشیماب  

 

  باالخره
 
 باالی و رفت رس خواب به تظاهر از فلور حوصله

 .شد ظاهر ما رس

 

 .بود بسته سیایه ربان با را کوتاهش موهای

 ساواش؟ خواییم چ   –

 

 .رفت اشخوسته اصل رس راستیک و شد بلند جا از داب  

 .ترکیه بریم .کن ازدواج من با –

 

 .پراند باال را هایمشانه عمه بلند و تت    خنده  

 .اونوقت نشه زیادیت –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ان اومدم –  آرامش به هردومون بذار و بیا کوتاه .کنم جت 
 .برسیم

 

 ولم وقبر  با چ   االن بعدشم دارم، آرامش من اینکه اول –
 کرده؟ تغیت   رفبر  و کردی

 

 مونده زندگیم از هرچ   خوامیم !فلور سالمه، ۴۵ من –
  تو با رو

 
 .کنم زندیک

 

 :غرید زدهحرص و داد عقب را رسش عمه

 پدرت؟ یا لرزه؟نیم گور تو مادرت استخونای –

 

 .خورد گره داب   بلند ابروهای

 از دستشون .داره گناه فلورا؟ داری، هامرده به چیکار –
 .کوتاست دنیا

 

خانه سمت شانبچگانه هایکلکل از خسته  .رفتم آشت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 را فالکس و چیدم سیب   روی را یخچال داخل هایدونات
 .کردم چای از پر

 

  عمه شدم، هال وارد دست به سیب   وقبر 
 
 :پرسید فورا

 ناری؟ ری،یم کجا داری –

 

ون بیب   از کالفه را نفسم  .دادم بت 

 .برمیم دونات عبدی عمو برای برم؟ که دارم رو جاب   –
 .حیاطه تو یاشار که بگم هم خاطرجمیع برای
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 کیه؟ یاشار –

 .کردم فرار دستشان از و باز را در داب   سؤال به توجهب  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  در
 
 .کردم باز عمو ی«بفرما» با و زدم را همسایه خانه

 .کرد استقبال من از زنانجیغ فندق

 

 ...سیب ...ناری ...ناری –

ون را بزرگ و قرمز سیب سارافونم جیب از  .آوردم بت 

 

 فریاد چاپلوسانه و چسبید قفس دیواره   به سیب دیدن با
 .زد

 ...عاشقتم ...عاشقتم –

 

 .برداشت را خانه عبدی و من بلند خنده  

، سالویس عجب –  سیب واسه فقط ...فندق هسبر
 .عاشقیم

 

 .برداشت را خانه هل عطر .ریختم فنجان داخل را چای

 .رفتنیم پایی    گلویم از .گذاشتم عمو برای



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کشید خمیازه عبدی عمو

 .کردم استفاده فرصت از

 .چسبهیم چاب   .رسده هوا .باال بیاد کنیم صداش –

 

 .بود تعارفم منتظر چسبید،نیم خوردن تنهاب   هم او به 
 .زد صدایش و کرد باز را پنجره فوری

 

 .بخور چای بیا !یاشار –

 کردی؟ دم تو –

 راه به آنقدر هنوز عبدی عمو کند، تعجب داشت حق
 .نبود مسلط واکر با حبر  رفیر  

 

 .باال بیا حاال –

 را هایشدست قرمزی یزدی دستمال با شد خانه وارد وقبر 
 .کردیم پاک

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نبایسر  خسته –

 .داد تکان من از تشکر برای رسی

 

 .زد برق هادونات دیدن با هایشچشم

 .خودتون از کنیدیم دارید پذیراب   خوب –

 

 اشکهنه و زواردررفته هایوسیله با کوچک، واحد این
  گرمای

 
 .داشت زندیک

 

 دراز دونات برداشیر   برای که دسبر  نشست، کنارمان
 .کشید عقب را بود کرده

 

 .رفت انگشتانش روی سیاه روغن به نگاهم

 .بشورم گرم آب با رو دستام برم –

 

 .کردیم یخ چایش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 صدای رسید کنارمان که هم وقبر  کشید، طول برگشتنش
 .بود راهبه عبدی عمو خروپف

 

  روی تا آرام را پتو
 
 :کرد زمزمه و کشید پدرش شانه

یوتراپ صبح .ستخسته –   .اومد فت  

 

 .زدم اشاره سیب   به

 .نخورد شوچاب   –
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خونه بریم .خوبه براش خواب –  .آشت  

 .برداشت من از زودتر را سیب  

 

خانه، در   .نشستم دونفره مت    پشت آشت  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 فالکس از خودش برای و کرد خایل سینک در را چایش
 .نشست رویمروبه و ریخت چای

 

ه   موهای الی روغن، سیاه قطره    عضالت و دست روی تت 
 و گنایهب   اثبات برای مهر یک مانند درپیچشپیچ

  ...بود اشزحمتکیسر 

 

چشم زیر تا کند کار آنقدر کردیم وادارش که زب   از ندیده
 .شدم متنفر بیفتد گود نافذش های

 

ه چه تونخونه –  دیروز؟ از خت 

 

  استیل ساعت و دست روی صاف موهای از نگاهم
 
 بزریک

 .دادم صورتش به و کندم داشت دست به همیشه که

 

وع ناخواسته  .کردم زدن غر به رسر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ساواشداب   .شهیم پخش جری و تام داره رسهیه –
 .کی   یم مدیوونه دارن .بوده معمه خواستگار

 

ه  .زد پوزخند چای بخار به خت 

 هیوال برگشته که حاال رفته، و گذاشته رو عشقش –
 .گرفته تحویل

 

 .نبود خودم دست شدنم تند

 .نکرده بدی که تو و من با عمه –

 

  .خورد گره ابروهایش

  .کشید رس داغ چای قلپ یک و گفت «نه»

 

دن رساغ دوباره و انداخت من به کوتایه نگاه  فنجان فرسر
 .رفت

 

 ...تعمه وگرنه ...گفتم مرد یه دید از –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 من به دادن جواب برای کلمه دنبال کیم کرد، سکوت کیم
 .گشت

 

 .کنم عوض را سنگی    جو خواستم

  ...یاشار گرفته، دلم –

 

 .شد باز هایشاخم بحث شدن عوض از

؟ اصفهان رفیر   دوستات –  ناراحبر

 

؟یم کجا از تو ...نه –  دوب 

 .فروختم رو گوشیم که من .داره فالو رو گروهتون رضا –

 

 :پرسیدم احتیاط با

 پدرت؟ برای –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی اولی    مریضیش، اول همون –  گوشیم شد پول که چت  
 .بود

 

 ...خودش آخر در و
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 .بدانم خواستمیم

سم جویدیم را ذهنم که هاب  سؤال بود وقتش  .بت 

 

ا خییل تو ...یاشار –  ...دوب  یم من بهراجع چت  

 

 .دوخت چشم من به مستقیم باراین و زد تکیه صندیل به

؟ که خب –   چ 

 

  .کرد پشیمانم پرسیدن از کیم جدیتش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 به ...به ...رابطه به کمک از اون، با چطور شد؟ چطور –
 رسیدید؟ اینجا

 

؟یم چ   –
 
 یک

  ...بودم نشده زدهخجالت حرق   زدن برای عمرم در

  تو چطور –
 
 کردی؟ گت   زنه تله

 

 :پرسید رسد

 این از بهتر  چ   گنیم بشنون اگه مردم تله؟ چرا حاال –
 ...تماشا هم فاله هم .پرسه برای

 

ل قابل خشمم اما بودم، داشته نگه پایی    را صدایم  کنتر
 :کردم زمزمه حرص با .نبود

 

  .تجاوزه یه این .نداری نرفیر   یا رفیر   برای انتخاب   –

 

 
 
 .شد کشیده باال به اشمردانه هایلب گوشه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .فیلممه شاید –

 

 هم او ویل بزند، حرف ماندم منتظر نگران هاب  چشم با
  .بود من منتظر

، بازیگر تو –   ...یاشار نیسبر

 

ه کیم   ...کشید جیبش روی را دستش ...ماند امخت 

 

ب   هایانگشت از را سیگار کردن دود برای عطشش
  ...خواندمیم قرارش

 

 .بردنیم لب به سیگار پدرش جلوی دانستمیم هم را این

 

ون کالفه را سنگینش نفس ...شد تسلیم باالخره  .داد بت 

 ...نبود چندش قدراین اول از چت   همه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .چرخاند و گرفت دستش داخل را دونات

 آدرسش به ...شخونه برم که زد زنگ بهم ...شب یه –
 گفتم ...بود باز خییل لباساش کرد باز که رو در رفتم، که

 
 
 ...عادتشه حتما

 

 لیوان دور را انگشتانش .گذاشت ظرف داخل را دونات
 دستان در که بود چای فنجان نوبت حاال .زد گره چای
ده زبرش و قوی  .شود فرسر

 

 َمردم، من ...شهنیم روشن اتاقم المپ گفت بهم –
  ویل ...ناری

ا
 حرمت به ...ندارم بودن دله به عادت اصل

 ...داد لم تخت رو .نکردم نگاهش بود کرده بهم که کمگ
 .خوندم رو تهش تا نیستم، که احمق

 

 .لرزید نگاهش رسمای از پشتم .داد چشمانم به را نگاهش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خنده با وقبر  .شد روشن درجا چرخوندم، که رو المپ –
  فقط گفت

 
 شه روشن تا داشته رو مرد یه دستای بهونه

 ...کرد روشنم یعب   ...افتاد کامل دوزاریم
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  ...مرد یک هایدست

 عادت زحمت و کار به هایشدست که مردی چطور
  ...برایش بود کرده مجبور را داشت

 

 دیگر خواستنیم دلم ...افتادم دام به خالء یک درون
  ...بشنوم

 :داد ادامه نبود، عوالم این در یاشار اما

 

 ...رستوران کرد دعوتم شام زد زنگ ...گذشت هفته یه –
ی بابام  بودیم اومده رو خونه ...بودم الزمپول ...بود بستر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 واس ویل عمل، واسه بودم داده رو خونه پیش پول .اینجا
 .آوردم کم بازم گرفتم که رو حسابصورت ترخیص،

 

ب مت    روی دست با  و گرفت آرام دستش بعد .گرفت ض 
 :داد ادامه

 

 تعمت   برم بار یه ایهفته عوضش کنه،یم کمکم گفت –
 .کنم روشن المب   ...بدم انجام رو شخونه هایوسیله
 اون یگ اگه …سمبلیک قدرهمی    …کنم سفت رو پیچ  
 موضوع زدنیم حدسشم شنیدیم رو حرفاش بر و دور
ه چه دونستیمیم دو هر ...اون و من ویل ...چیه  .خت 

 

ی به چهارچوب روی از یاکریم یک .کرد نگاه پنجره به  چت  
 .بود ریخته گندم برایش کیس زد؛یم نوک

 

 آشغاالی ته ته من .خوبم من گمنیم !...ناری دوب  یم –
 حلقت تو بکی    زوری هم رو بستب   …سخته …ویل عالم،
هیم مار زهر مزه  …گت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 شده منقبض فشار شدت از اشمردانه صورت عضالت
 .بودند

 

 :کردم زمزمه ارادهب  

 ...یاشار پیشش بری خوادنیم دلم –

 

 .کشید عمیقر  نفس

–  
ا
  .خالصم که فعل

 

 .کشیدم سمتش را خودم

 چطور؟ –

 ...رمنیم دیگه –

 

 ...یاش خوبه، خییل اینکه –

 ...آره –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  نه؟ یا بود خوشحال .خواندمنیم را احساسش صورتش از

 

  آن به بود هرچه
 
 که همان .داشت ربط جهنیم جمعه

 .برگشت غریبه و رفت آشفته

 

 
 
 .گرفت دندان به را لبش گوشه

 .بزند توانستنیم یا شدنیم که بود هاب  حرف

 

 ...تودار پیچیده   مردهای

 .شناختمشاننیم من
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 یاشار#

 .کوبیدیم در به رسهمپشت کیس



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دیدن بهتر  برای و شده بیدار هم پدرم آمدم، که هال به 
 .بود کرده کج در سمت را گردنش

 

 .کشید رسک اتاق به کنارم از .شناختمنیم را در پشت مرد

 .اومدم ناری دنبال .سالم –

 

 شما؟ –

 .داییشم –

 ...فلور فراری عشق ساواش؛

 

  تا سفیدش صورت
 
 ...بود قرمز موهایش ریشه

  هیکل، و شکم آن با
 
 را خانواده و خانه اهل مردهای قیافه

  .داشت

 

، شلوار و عرقچی    با تصورش  لبخندی ناخواسته راحبر
  .نشست هایملب روی

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بود مهربان و رام زیادی فلور مثل زب   برای

 بزند افسار اشگرییاغ   به خواستیم را کیس فقط فلور
یم نظربه خجالبر  عصبانیت وجود با که مردی این نه

 .رسید

 

 ...داب   تو بیا –

  .ایستاد کنارم ناری

 .انداخت نگاه پدرم ناری، اتاق، به کنارم از مرد

 

 .فروبرد موهایش میان دسبر  دستپاچه

  ...آقاحاج سالم ...نه –

 .برگشت ناری سمت داد، پدرم که سالیم جواب از بعد

 

 ...خداحافیط   اومدم –

؟ راضیش تونسبر  کجا؟ –  کب 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  رمیم –
 
 .میام دوباره فردا ...شکری خونه

 

یف که هم سمج !دالور !بابا نه  .داشت ترسر

 سییل از ردی دنبال صورتش و رس روی نبود خودم دست
  ...نداشت ...گشتم فلور چنگ یا

 
 

 .بود هادربندمانده مال اشدیوانگ

 

  که هاب  آدم لیست به
 
ضعیف شناساند را آنها برایم زندیک

 .کردم اضافه هم را هاکش

 

 نشان را دیگرشان ماهیت داشتند قدرت وقبر  که هاب  آدم
واقیع شخصیتشان ُبعد آن بودم نگرفته یاد فقط دادند،یم

 بر لبخند موفق، دادند؛یم نشانش دنیا به که این یا ست
 .نرمال لب،

 

 .کند اشبدرقه تا رفت ناری



ر خریدز  بانوی بارانی  

خانه به ی .برگشتم آشت    سیب   یک و چای فنجان دو با مت  
  ...مهرباب   هایدونات از پر

 

 ...فرق خییل ...ناری تا فلور بی    بود فرق

 

 جواد .کردم چک را امگویسر  هافنجان کشیدن آب از بعد
  ...رفتیم آب هایشتماس کمکم .بود نزده زنگ

 

به رفتیم کار رس نیمه که وقبر نیمه کارگر .داشتند حق
 .خوردنیم کارفرماب   هیچ درد
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 را قنددان و چای ساده، استیل سیب   از  آقاحسی   
  .چید دانشکده رئیس دفتر  مت    روی و برداشت

 

مرد  .برگشت من سمت مهرباب   با و زد زیربغل را سیب   پت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 پرسم؟ خوبه، بابات –

 

ه ...آقاحسی    خدا، شکر –   .بهتر

ون اتاق از فرز شد، آسوده که خیایل با  .رفت بت 

 

ون مت    کشوی از را هاب  برگه سمییع آقای  برابر و آورد بت 
  .گذاشت خودش

 

 برگرده؟ تونهیم یک پدرت –

 گفتم؟یم چه بابا به ؟...بخواهد را عذرش خواستیم

 

 ...سمییع آقای بیاد، بتونه زودی این به نکنم فکر –

 

 .بود شده قفل زوربه اشفربه شکم روی شلوارش کمربند
 بزرگ انگشتر  کرد دراز چای برداشیر   برای که را دستش
  و دیدم را تنشپنج

 
 ...آمد یادم قبل دفعه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 همینجا را فلور ...وام تقاضای برای بودم آمده که روزی
  .دیدم

 

 ...داشت مرتب ظاهری و نقصب   آراییسر  که زیباب   زن

 

 دادم قول بهش اومد، که استعالچ   مرخیص گرفیر   برای –
 ....همینجا برگرده درمان از بعد

 

ه، حالش –  ...کار رس برگشیر   تا ویل بهتر

اقم و رسحال پدر ...آمدنیم حرفم  تا داشت راه کیل قت 
 .سالمبر 

 

وظیفه و خوب   ازش فقط همه زحمتکشیه، آدم پدرت –
 خوشحالش کمیه شاید که دارم خت   یه ...دیدن شنایس
 .شده موافقت بودی، داده که وایم تقاضای با .کنه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 سمتش را خودم و گذاشتم مت    روی را کاسکت کاله
 .کشیدم

  ...بود پیش وقت خییل چطور؟ آخه –

 

 ...ویل کنم، کمک بیشتر  خواستیم دلم .بودم پیگت   –

 

 شما؟ –

  ...شدنیم باورم

 

 دستمال با و گرفت شکمش روی را اشمطالعه عینک
  .کرد پاکش آب   چهارگوش

 

 مشغویل؟ کجا االن –

  .کشیدم باال را رسم

 

 .فروشگاه یه تو –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 اخالقر  مشکل ...بابات جای اومد پیمانکاری کارگر یه –
  که هستیم کیس دنبال دوباره .داشت

ا
 به و بیاد فعل

 بیای؟ تو چطوره .کنه کمک نگهبان
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 .مریضه پدرم ویل –

 .شاغیل االنشم –

 

 .رمیم وقتپاره –

 رو شیفتا و کب   هماهنگ نگهبان با توب  یم اینجام –
 وقت هر پدرت .راحته اخالقت از خیالم حداقل .برداری
 .رسجاش برگرده تونهیم تونست

 

 کنم؟ صحبت بابام با دیدیم اجازه –

–  
 
 یه ست،آماده هم وامت .بهش برسون سالمم .حتما
 ...بده انجام رو اداریش کارای و برو بیا روز



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 را خدا حکمت ...سهراب مردن از بعد بود نوشداروب  
 .کردمنیم درکش که شکر

 

 دید؟یم مرخیص اجازه   –

  .شدم بلند

م زود کار بابت فقط .سالمتبه –  .کن خت 

 

 باال ذهنم در را آمدهپیش وضعیت نبسته،بسته را اتاق در
 .زد صدایم کیس که کردمیم پایی    و

 .بود منتظرم ناری

 

 نشان موّجه خودم دادیم فرصت من به دقیقه پنج حداقل
 .دهم

 

؟یم چیکار اینجا تو –  کب 

 .افتادم راه و زدم زیربغل را کاله .نیاوردم باال را رسم 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...یاشار ...یاشار –

 .زدم ترسر  نکنم جلب توجیه که طوری زیرلب

 

 ...دیگه جای به بریم .دوربینه از پر اینجا –

 

اض ندادم اجازه  .شدم دور رسی    ع .کند اعتر

 .بیاید راه نزدیکم بتواند تا کرد تندتر کیم را هایشقدم

 

 .ایستادم رسیدیم که موتورها جایگاه و پارکینگ به

 

 اومدی؟ اینجا چ   برای یاشار؟ شده، چ   –

 

 .کردم تماشایش تفری    ح با

دار سوتسه –  .شدی خت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .داد تحویلم رستارسی لبخندی

یم رو کشاره یاشار خیلیا اینجا ...کردی فکر چ   –
 .شناسن

 

  هم تو –
 
 ...اطالعاتیا رسدسته

  ...خندید

 .شدیم دیگری دختر  دسبر  کیف و مقنعه و مانتو با
 .دادیم نما را هایشگونه روی کوچک هایچال مقنعه

 

 .شده موافقت وامش با .اومدم بابام کار خاطربه –

 

 وسط بود ماندهکم .کشید سمتم ذوق با را خودش
 .شود آویزان من از دانشگاه

 

 هست؟ چقدر –

  .تومن ۱۰ –

 ...کن فکر ...ووویب   –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .ایستاد رسم باالی که کردمیم باز را موتور قفل

 ...شده قرمز چقدر صورتت ...یاشار !خدا یا –

 

 .موتور روی اونم داره، سوز هوا –

 .سوخته پوستت –

 

 .کردم خارج جک از را موتور

 ...وایسا ...نرو –
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 سوار .کرد باز را قفل و گذاشت پایش روی را کیف رسی    ع
ون آن از گردب  شال که شدمیم موتور  .آورد بت 

 

 .صورتت دور بپیچ واین –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 گرفتم را شال بروم آنجا از ندیده را ما کیس تا اینکه برای
 .چرخاندم را سوئیچ و

 

 .بود ایستاده کنارم هنوز

 .ببینه باهم رو ما یگ شهیم دردرس .کالست رس برو –

 

 ترسیدی؟ قدراین چ   واس –

 کار اینجا بیام بعد به این از بزنم، حرف بابا با شده قرار –
ا از یگ با که ببیی    ومن االن .کنم  کردم، خلوت دختر

 شه؟نیم عوض مدرباره نظرشون

 

 روشن را موتور ببینم را العملشعکس تا نماندم منتظر
 .افتادم راه به کردم

 

ی رسد باد خیابان در پیچیدن محضبه  داخل تا پایت  
  ...کرد نفوذ امجمجمه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  زمستان و پایت    ...همیشه مثل درست
 
 فصل واقعا

 .نیست موتورسواری

  ...شدم تسلیم باالخره

 

 و برداشتم خورجی    از را گردنشال و کردم پارک کناری
 .پیچیدم صورتم دور

 

 ....بود منتظرم پدرم و شده دیرم

 .کرد کم را رسما و گرفت را امبیب   و دهان جلوی شال

 

 گذاشته پرتقال و کیک کیفش در کنم فکر ...شکمو ناری
  .بود

 

 و دارچی    شاید مالیم، داد؛یم خاض عطر گردنشال
  ...هل

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یب   عطر یب   داد؛یم شت  یب   همان از عید، هایشت   شت 
 و کردندیم درست خانه در امخاله و مادر که هابرنچ  
 ...تزیی    خشک پرتقال برگ پودر با را رویش

 

  ...چیدمیم حیاط از خودم را پرتقال هایبرگ

  ...کردیم پودرش مادرم و کردمیم خشک بخاری روی

  ...نابودشده هایگذشته

 

 ...مادرم ترینشاننزدیک نکردم، درک را هازن هرگز

 .دادیم را عید پایک عطر ناری گردنشال حاال

 

 ....دود بوی و رسما به رحمت صد

  ...خوردیم همبه هانوستالژی تمام از حالم

  ...داشتم نگه را فرمان دست یک با

 

 خیابان کنار به و کردم باز دیگرم دست با را گردنشال
 .انداختم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...که بودم نشده دور متر  چند

 

 .دستم بود داده امانت چه؟ خواستیم را شالش ناری اگر 

 

 ...برگشتم

 آب در هایشلبه و افتاده خیابان کنار سکوی روی شال
 .بود رفته فرو جوی

 

 .شستمشیم باید

  ...دردرس

 .شدیم دررس برایم تهش ناری هایمحبت حبر 
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 .بود منتظرم حوصلهب   پدر یک اما خانه در

؟ چرا رو گاز –  بسبر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 چیکار رو گاز ...بخاری روی غذا فالکسه، تو چای !بابا –
 داری؟

  از شدم هالک ...نیمه و یک –
 

 ...گشنگ

 

 
 
 .کردم باز را سفره ...گذاشتم مت    روی را لوبیا قابلمه

  بگو؟ رو کاری اصل .بدخلقر  چ   واسه –

 

 یم ...تنهاب   از رفته رس محوصله –
 
 این بدخلقم؟ یک

 ...زنده یا ممرده گهنیم هم حمیده

 

 ...دانشگاه بودم رفته –

  .شد تت    هایشگوش

 

 راحت خیالش انگار شنید را موضوع وقبر  انتظارم برعکس
 ...است رسجایش شغلش که شد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی وقت رفتمیم دانشگاه به اگر ظهر تا صبح  برای بیشتر
 .شدیم ثابت هم درآمدم ...داشتم تعمت  

 

 .رفتم حیاط به و شستم را ظهر هایظرف

 .زدیم را ظهرش چرت بابا

 

 پای صدای که بودم نشسته دیوار کنار سکوی روی تازه
 .کشاند باال را رسم سبگ،

 

 .کردیم الغرترش مشگ شلوار و زرد ژاکت ...فلور

 

 .شد گرم کارم به دوباره رسم تفاوتب  

 !دیدیش؟ –

  .بود موافقت عالمت سکوتم گفت؛یم را ساواش

 

 ری؟یم باهاش –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کنه؟یم فرق برات چطور؟ –

  !نه –

 

 از ماشی    کیسر سیم ...کردم لخت را سیم رس چی   سیم با
 .بود رفته بی   

 .نشست ست   روی

 

 .شد بزنند حرف خودشان با که کساب   مثل

  .ندارم آینده برای تصمییم هیچ –

 

 .گریختمیم آنجا از من که جاب   او، آینده  

 

 بگه ...کنه التماس ...بیاد بودم منتظر عمرم بیشتر  –
  ...ببخشمش من و پشیمونه

 

  در پایش خورده  قرمز الک هایناخن
 
 و بود دیدم زاویه

  ...گوشم در مالیمش صدای



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .نبود اعتماد قابل من برای فلور مالیمت

ا خییل برای دیگه ویل –  دختر  اون دیگه .شده دیر چت  
 .نیستم عاشق

 

  .کرد را سعیش فقط یا خندید

  که دختر  –
ا
 برم باهاش .کنم ترمیم تونمیم ...نیستم اصل

  و شوهر یه صاحب و
 
  ...بشم زندیک

 

 .کنهنیم ولت دروغ نگو، دروغ –
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–  
ا
  بگم مون؟رابطه درباره   بگم چ   بهش باید مثل

 
 یه صیغه

 بودم؟ شده ساله۲۷ پرس

 

  .زدم پوزخند



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بودم کرده صیغه رو ساله۲۷ پرس یه بگو نه –

 

  .دل ته از خندید، بلند

ی و تند زبون –  زیاد رو خودت روی این !یاشار داری، تت  
 .ندادی نشون بهم

 

 .بریدم و زدم اندازه هم، را زرد سیم

؟یم درددل من برای اومدی شده چ   حاال –  کب 

 

 .کرد نگاه آسمان به و داد عقب را رسش

 فقط ...بزنم حرف براش و باشه داشته خت   نبود کیس –
 ...توب  

 

 .بود سخت تفاوبر ب  

  ...رهیم یا مونهیم یا ...رو چ  همه !فلور بگو بهش –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 شعر دارم کرد فکر ...نموندم منتظرش گفتم بهش –
 .گمیم فلسق  

 

 .زدم پوزخند

 .نپیچون .بگو بهش مستقیم –

 

ی آفتاب که هاب  مژه الی از  من به تابیدیم آن به پایت  
ه  .شد خت 

 ...یاشار نشده، تموم معده هنوز من –

 

ا این به که تو –  .نداری اعتقاد چت  

 خوابم به بیاد مادرم نداشتم حوصله چون ...ندارم ...نه –
غ کاله .کنه اخم برام و   .خوابام رس گذاشتم رسر

 

 .دهم ادامه شد باعث سکوتش

 بوده؟ یوسف حاال تا خودش ساواش کب  یم فکر –
 .نده نشون ضعف



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

بر  برام خواینیم – ؟ غت   یسر

 عادی مونرابطه دوب  یم خودت !فلور نکن، بازی من با –
  .نبود

 

 شدم؟ چیت عاشق دوب  یم –

 :غریدم خشم با

 .نیسبر  من عاشق تو –

 

 .داد تکان هوا در دسبر 

 شخصیت اون شدم؟ چ   جذب ...هرچ   حاال –
 وام التماس دانشگاه رئیس از پدرت برای وقبر  ...محافظ

 .کردییم رو

 

م دوباره ریز خییل  .کردیم تحقت 

ش پولهب   و ندار چون .خودشه گفبر  خودت با –  اجت 
 .کنم



ر خریدز  بانوی بارانی  
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  ویل کب  نیم باور ...یاشار نه –
 
 کمک خواستمیم واقعا

 هیکلتم و قیافه خاطربه بعد اتفاقای که بگذریم ....کنم
  ...بود

 

 .آورد پایی    زمزمه یک حد در را صدایش

 ...جذاب وحیسر  یه –

 

 .کردیم بازی من با داشت زنک !کردیم بازی داشت

 ریس؟یم چ   به حرفا این با !شده تموم !کن بس –

 

  .شد زمهریر ایثانیهبه خشمم دیدن با نگاهش

 

م؛ رو درست تصمیم باید –  خودش ...ساواش با رفیر   بگت 
 خوامنیم فقط گذشت، جوونیم ...نیست مهم برام دیگه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 فکر لحظه این به دمیم جون تختم تو وتنهاتک که وقبر 
  عادی برای فرصت آخرین که باشم پشیمون و کنم

 
 زندیک

 .دادم دست از رو کردن

 

 .کرد باز را حیاط در ناری

 روی نگرانش نگاه ایلحظه هم کنار در ما دیدن با
 آرام را در فلور لبخند دیدن با ویل چرخید، هردومان
 .بست

 

  .میام االن .تو برو –

ی –  شده؟ چت  

 

 .داره کار من با یاشار .خونه درمورد –

 .رفت و گفت را «باشه»

 

ی از چشم  .برنداشت بود رفته ناری که مست 



ر خریدز  بانوی بارانی  

فراری میان که پرسا .دارم نقشه خییل شآینده برای من –
 .نده شون

 

 .گرفتم گارد ارادهب  

 .شناسیشنیم تو ؟ستکاوه منظورت –

 

 خودت .نشناسم رو آدما که نبودم معلم سال همهاین –
 من راه رس مردی هیچ تو از قبل کب  یم فکر !ببی    رو

یم رو آدما نگاه یه با چون کردم، انتخاب رو تو نبوده؟
 .کنمنیم اشتباه که بیب  یم ...شناسم

 

 خرشانسیت ته منم .شناخت نگاه یه با شهنیم رو کیس –
 .بودم

 

 عادی خییل کهدرحایل .ایستاد و شد بلند ماشی    روی از
 :گفت تکاندیم پشتش از خاک

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...دار نگهش من از یادگاری هم رو نامهصیغه برگه اون –

 

 نگهش لرزید؛ دستم در چی   سیم ...شدم بلند ارادهب  
 .داشتم
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 با صورتم نزدیک و گرفت باال را رسش ...شد نزدیک
 :زد پچ عجیب آرامیسر 

 

؟ برش و کردی فکر چ   خودت پیش –  کردی فکر داشبر
 وسایل بودم رفته .فروش گذاشتم رو خونه فهمم؟نیم من

  .کنم جمع ازش رو شخصیم

 

  .صورتش نزدیک تا آوردم پایی    را رسم هم من

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 از و کوبانده را دنیایم که زب   اخم از دیاچفول تصویری
 و ترسناک تصاویری با ترتاریک دنیاب   بود؛ ساخته نو

 ...هاآدم از واقیع

 

  .شد الزمم شاید دارم،یم نگهش –

 

 .نکرد جاجابه میلیمتر  صدم را اشبرنده نگاه

 به بدی؟ نشونش یک به خواییم کاغذ؟ تیکه اون –
  برادرم؟ مادرم؟ پدرم؟

 

 عرق امپیشاب   روی .بود تلخ واقعیت، درعی    هایشطعنه
 .نشست

 

 دانشگاه دیگه حبر  .ندارم رو کیس من یاشار؟ بیب  یم –
  تقاضای .رمنیم

 
  دیگه کردم بازنشستگ

 
 دادن درس حوصله

، پرتش رسباالست، تف مثل کاغذم اون .ندارم  کب 
 که من پدر ...خودت صورت تو پاشهیم اول کثافتش
 .نیست مریض



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ی یک   ...فلور هایچشم عمق نگراب   یک بود؛ چت  

 

  به تا بیاید بود شده باعث که هماب  
 
 از زدن، حرف بهانه

 .بکشد حرف دهانم

 

 ...فلور برای موجود ترینمهم ...بود مانده نفر یک

؟ ناری –   چ 

 

 شده نزدیک اشبچه به که ایگربه مانند هایشچشم
  ترینسیاه به باشم

 
 ...رسید بودم دیده روز آن تا که رنگ

 

 خوای؟یم رو هاسفته برابرش در –

 

یم فکر و کردیم کر را فلک گوش اششنایسآدم ادعای
 .خورمیم را پولش کرد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی من –  استفاده ازشون انقدر خوامیم فقط .خوامنیم چت  
یم بهت و کنمیم جور رو پول من .بیاری فشار روم و نکب  
 .دییم بهم رو هامسفته خوب دختر  یه مثل هم تو دم،
 .ندیدی دیدی، شتر  .ریمیم وخودمون راه کدوم هر

 !قبول؟

 

  ...کردیم نگاهم شک از شدهباریک هاب  چشم با

 !؟...همی    فقط –

 

 .بود نفعش به .زدم زل او به حرف ب  

 !قبول –
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 ناری#

 

 .دیدم را کاوه آیفون از



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بزن درو .باشه حیاط تو باید داری کار یاشار با اگه –

 

 .ببینمت باید .مهمیه کار –

  در به نگایه
 
  .گشتمبریم زود .کردم عمه اتاق بسته

 

 .بود حیاط داخل کاوه

 ...سالم –

 

؟ کاری .سالم –  داشبر

 :پرسید لبخند با و داد باال را ابرویش تای یک

 دلخوری؟ هنوز –

 

  یک سابیدن مشغول که یاشار به نگایهنیم
 
 از بزرگ قطعه

 .دادیم قلبقوت حضورش .انداختم بود ماشی    روده  و دل

 

 :داد ادامه ندادم که را کاوه جواب



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .ببینه رو تو خوادیم دلش خییل که آوردم رو یگ –

 

 .آمد کوچه از سگ پارس بلند صدای

 .شنید بلندش آوای در شدیم را قراریب   و شادی

 

 ؟...صدای ...این ...این –

 ...بزن حدس –

 

 .پریدم باال کیم خوشحایل از

 .شنیده رو صدام ...مایاست –

 

 .زد زل چشمانم به مستقیم

 ...اومده کجا دونهیم –

 پس؟ کجاست –

 

ون حیاط از   .کرد باز را ماشینش در و رفت بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون داخلش از مایا  .دوید سمتم به بارسعت و پرید بت 

 

 .نشستم زمی    روی

 ....مایا سالم –

 

 زیر و مالیدیم صورتم به مدام را پشمالویش و گرم صورت
 .کشیدیم کوتاه هایزوزه گوشم

 

  .پیشت بیام نتونستم ...خوب دختر  ببخشید –

 

 داد تکانتکان زدهذوق که دیم و گوشم زیر بلند پارس دو
  ...کینهب   و ساده قدرهمی    بخشیده، مرا گفتیم

 

  .گرفت قرار کنارم کاوه دارعاج هایکتوب  

 

 ...بزب   جا و کب   اهیل نداری حق –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  از پر هایچشم به و گرفتم نشنیده را اشجمله
 

 دلتنگ
 .کردم نگاه باهوش سگ

 

 :داد ادامه

 .توئه مال اون –

 

؟ مال تو آره؟» :پرسیدم مایا از  محکم را رسش و «مب 
 .کردم نوازش

 

  .گرفتمش حیوانات مرکز از –

 .شدم بلند

 .میاد بدش حیوونا از معمه –

 

 دوست رو حیوونا مامانم .دارم نگهش خودم خوامیم –
 .داره

 

 .ایستادم مقابلش و شدم بلند



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کاوه؟ خوای،یم چ   –

 

 .بایسر  قبل مثل –
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 میاد؟ سگ صدای ...ناری –

ون واحدمان از را رسش عمه شد باز پنجره   .آورد بت 

 

  توانستمیم
 
 .ببینم پنجره پشت از هم را عبدی عمو سایه

 .ستکاوه مال –

 

 .چرخاند او سمت را اشافتادهبرق نگاه کاوه دیدن با

 هستید؟ خوب .سالم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ناری اجازه   بودم اومده .خوش روز  !ذاکری خانم سالم، –
م هفته آخر برای رو  .بگت 

 

 رید؟یم جاب   –

 .باغه یه توی رنگ، جشن ریمیم داریم –

 

 
 
اض فورا  .کردم اعتر

 وقتهخییل حیوانات، مرکز برم خواستمیم هفته آخر من –
 .نرفتم

 

  باید
 
 این خاطربه وقتهیچ عمه .آوردمیم دیگری بهانه

 .کردنیم رد را کاوه پیشنهاد دلیل،

 

  توب  یم –
 
سنهم با کمیه نیست بهتر  .بری بعدتر هفته

 بگردی؟ وساالت 

 

  اشتباه
 
 ...کردمنیم تکرار را قبل دفعه



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .رمنیم من –
ا
 ...اصل

 

 .نشست کاوه نگاه در دلخوری کیم

 :کرد زمزمه آرام و آمد نزدیکم

  .مواظبتم من –

 

ه !ناری؟ –   .بری بهتر

 .دارم کار ...نه –

 

 
 
 :کردم زمزمه رفت، کنار پنجره از که عمه سایه

 کمک بهت مرکز انداخیر   راه برای کنمیم پیدا رو یگ –
 !بردار رسم از دست ...کنه

 

 .کنم اطمینان هرکیس به تونمنیم که من –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .آمد پایی    هاپله از اششانه روی حریری شال با عمه
 :گفت و داد تحویل کاوه به اینیمهنصفه لبخند دستپاچه

 

 .خوبه هواخوری براش .کنمیم راضیش من –

 

  .کرد کج برایم کیم را رسش کاوه

 ...میارم هم رو مایا ...ناری –

 

 نگاه بیچاره مایای به تنفر از خوردهچی    بیب   با عمه
 .پیچید خودش دور بیشتر  را شال و انداخت

 

یف چرا شما ذاکری، خانوم –  نمیارید؟ ترسر

 

 .نشاند لب روی ایمؤدبانه و ظریف لبخند عمه

 .جووناست شما مال مهموب   –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .برد عقب را رسش تعجب با کاوه

 ...ندارید سب   سالتونه؟ چند شما مگه –

 

 .شد واقیع و وسیع فلور لبخند

 

  روی تا
 
 و متوسط قد شاید .رسیدنیم هم کاوه سینه

یم نزدیک واقعیت به را کاوه حرف که بود پوستش شاداب  
 ...اندامش بودن متناسب هم شاید کرد،

 

 را کاوه به نسبت بدم حس کیم عمه خوشحایل بود هرچه
 .کرد رنگکم
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ی  .شد مالیده پایم به چت  

 اطراف به کاوشگرانه مایا کنجکاو و ایقهوه هایچشم
  .بود



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .زدم زانو جلویش

 ...بری آقا با باید .نیست تخونه اینجا ...مایا نه –

 

 .کشید ضعیق   زوزه  

 .کرد رسزنشم عمه

 .فهمهنیم حیوونه، اون !ناری –

 

  .آمد ما سمت کاوه

 .مواظبشم من ...نباش نگرانش –

 

 زمزمه بشنود، فلور تت    هایگوش اینکه از ترس با آرام،
 :کردم

،نیم بازی عادالنه –  ...کاوه کب 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 جوگندیم موهای با ترکیب در درشتش، هایلب .زد لبخند
 .رسیدیم نظربه مهربان و جذاب

 

 .مرکزه از بهتر  که باشه من پیش –

 .بود مایا رس روی هنوز دستم .شدم بلند

 ...میام –

 

 .درخشید نگاهش

  ...یسر نیم پشیمون –

  .نزدم حرف فلور با کلمه یک حبر  رفتنشان محضبه

 

 تن هایشخواسته به کند مجبورم سیاست با نداشت حق
اف باید اما بدهم،  به امید کیم هنوز قلبم ته کردمیم اعتر

 آواره حیوانات به کمک و نگهداری برای جاب   کردن باز
  .بردارد راه رس از را موانع بیشتر  توانستیم کاوه و داشتم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 فکر حبر  بودم،یم هایمحرکت مراقب باید بی    این فقط
  افتضاح تکرار به کردن

 
 .بود ترسناک قبل دفعه

 

  ...یاشار ...برسد دادم به تا نبود یاشاری باراین تازه

  ....بود او دست من کار گره

 

 .رفتمیم واحدشان به باید

 

  در
 
 و آلبالو مربای و نان بود؛ راهبه عرصانه همسایه، خانه

 ...محیل کره  

 

 ...بیا باهام هم تو ...خدا رو تو –

 .بیفتم راه دنبالت نیستم که بیکار –

 

 و کنده تخت از دل عبدی عمو .ریخت چای پدرش برای
 .بود کشیده دراز راحبر  روی

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کنم صدایش حالت ترینمظلومانه با کردم سیع

  یعب   ...یاشار –
ا
 زنه؟نیم شور برام دلت اصل

 

 رس بالب   یه نیست بعید بموب   هم خونه توی تو !نه –
  .داره خود جای که مهموب   بیاری، خودت

 

 .شد آویزان هایملب

 ...دارم گناه من –

 .کرد نگاهم چپچپ بارشآتش چشمان با
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 .کرد پرت سفره روی را دستش درون نانتکه عبدی عمو

 

 رسش بال اون که قبل دفعه بچه؟ ری،نیم چرا خب –
  .اومد

 
ی یه باید حتما انش نشه که بشه چت     کرد؟ جت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .شد بلند جایش از کالفه یاشار

 بری خواینیم که بگو فلور اون به راست و رک برو –
 یه شهیم رسهیم که اون به داره زبون همه برای .مهموب  
 
 
 .پاودستب   بچه

 

 .شدم بلند هم من

–  
ا
  ...ذاکری خانوم و نه فلور اول

 
 بار هزار که من ثانیا

 مجبورم رو یگ این ویل کردم، رو خواسته دلم که کاری
 ...برم که

 

  شهیم –
 

 مجبوری؟ چرا بگ

 .زدم کمر به را دستم

 مهموب   یه ظرفیت جونعمه بگم بگم؟ چ   برم خواییم –
 و کرده جوروجمع ومن یاشار قبلم دفعه ندارم؟ رفیر  
 خونه؟ آوردم داغون و درب

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .خب گهیم راس –

 

 .شد پدرش متوجه یاشار باررسزنش نگاه

م رو خانوم بعدشم بذارم؟ یک برای رو تو !بابا آخه –  بت 
، ون نیست معلوم مهموب   .بکشه طول چقدر اومدنش بت 

 

 .پیشم بیاد بگو رضا به خب –

 .ایستادم رویشروبه

  ...خدا رو تو ...یاشار –
ا
یم پرستار عبدی عمو برای اصل

یم  .گت 

 

 .گذاشت زمی    روی را پاهایش زحمتبه عبدی عمو

  بخوام؟ پرستار مدوساله بچه مگه –
ا
 کیس خوادنیم اصل

 شل که خودم ...نیاد بگو هم رو رضا همون .بیاد پیشم
تت تو اگه .مونمیم تنها نیستم،  خواییم و زده نم غت 
 !نذار مایه من از کب   ولش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .شد بلند یاشار هایگوش از دود

ون؟ مهموب   این هست یک حاال –  ازمابهتر

 

 .جمعه –

  فردا؟پس –

 .کردم پایی    و باال را رسم

 

یم منگنه تو ومن باشه بارتون آخرین ویل برمت،یم –
  .ذارید

 

 :نگویم عبدی عمو به تا گرفتم را خودم جلوی زحمتبه

 .جونمعبدی گرم، دمت –

 .دیدمیم را لبخندش زیرچشیم اما
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 که را خودمان واحد در چون داشتیم، پرمهماب   روز انگار
 .بود آنجا داب   کردم باز

 

 .داد جواب حواسب   را سالمم

میم بلیط خودم برای دارم من !فلور –  .گت 

 

 !داره؟ ربیط چه من به –

  ...برگردم باید من –

 !سالمتبه –

 

 دوباره .چرخید خودش دور رسدرگم و بالتکلیف ساواش
 بود داده لم مبل به کامل آرامش با که اوب   رویروبه

 .شد متوقف

 

 شاید ...ببی    رو زندگیم .بمون باهام هفته دو یه بیا –
 ...نداریم رو کیس دیگه که ما ...شدی راض  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .زد پرحرض و صدادار پوزخند فلور

امون، .آره –  خوبیای از اینم .مرده بود مخالف هریک بزرگتر
یک .شدی مستقل باالخره شدنه؛ بزرگ  مرد گم؛یم تت 
 .شدی

 

 .کوبید رسش به آرامآرام مشت با داب  

 ...پشیمونم چ   مثل خودم من ...فلور نزن نیش –

 

 و رسد نگاه دربرابر اما بود، رفته باال عصباب   صدایش
 دست از را شجاعتش عمه کرده   گره سینه به هایدست
 :داد ادامه مالیم و داد

 

 .کنیم ازدواج همونجا شدی راض   اگه ...بریم بیا تو –
  ...خومون پیش بریمشیم شد تموم که هم ناری درس

 

 مراد به تو بیام و بذارم رو ناری پس ...مهربوب   داب   چه –
 ...بریس دلت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .بمونه شکری پیش بره .ماهه چند شهمه –
ا
 بیا، تو اصل

 مال که بدونم فقط .برگرد کردیم عقد و شدی راض  
  ...ناری و تو و من ...مب  

 

  نیشخندی
 
 .نشست فلور هایلب گوشه

ط یه بیام باهات خواییم اگه –  .دارم رسر

 

س با و زد گره همبه را انگشتانش ساواش  را خودش استر
 .کرد خم او سمت

 .گمنیم نه باشه توانم در و بخوای هرچ   ...عزیزم بگو –

 

 مرتبش هایناخن رویشروبه منتظر مرد به توجهب   فلور،
 .کرد واریس را

 

شون رس بری نداری حق .مریوان برگردی نداری حق –  قت 
 .کب   خداحافیط   باهاشون و



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کرد ساکت را ما وحشت و بهت
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 .فرستاد گوشش پشت رسانگشت با را رنگشدودی موهای

 

 قت   رس زهرابهشت رفتم که باری آخرین خودم من –
 ...نرو تو بارم یه حاال .بود مادر روز مادرم،

 

 ....اونا !عمه؟ چیه، حرفا این –

 .کرد ریز چشم من سمت

 

  !نکن دخالت تو –
ا
 دیگه؟ جای یه رینیم چرا اصل

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 اپن کنار و شدم بلند جایم از باعصبانیت و محکم
م را هایمگوش جلوی توانستمنیم ویل ایستادم،  تا بگت 
 .نشنوند

 

  صدای
 
 .گرفت داب   مردانه

،یم چ   –
 
 شونمرده رس از دست .نمرده اونا فلورا؟ یک

 داری؟برنیم

 

 .برد باال صدا رویشروبه شده  عاض زن

 .شه خنک دلم که باشم من بذار شد، هم یکبار برای –
یه تنها  ...خوامیم ازت که چت  

 

  شاید .برگردم یک نیست معلوم .برم من –
ا
 زنده اصل

خواسته چه این ...مادرم و پدر قت   رس برگردم که نباشم
 !دل؟ عزیز داری، تو که ایه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

، ولم گفیر   اونا بودم، زنده من –  حاال .کردی ولم تو کب 
 ...سنگ دوتا رس بری نداری حق گمیم بهت

 

 
 
 .انداختم پایی    را رسم نداشت، دیدن مرد یک بیچاریک

، بلیط منم برای که قبوله اگه –  رو رفیر   ...برو وگرنه بگت 
 .بلدی خوب که

 

  .نینداخت ما به نگایهنیم حبر 

 دم از گذشت، بیچاره شده  ویران داب   جلوی از تفاوتب  
ون خانه از و برداشت را مانتواش و کیف در  .رفت بت 

 

  نشست، کاناپه روی داب  
 
 .افتاد تقریبا

 چاَوکم؟ گه،یم چ   این –

 

 شنیده هاب  حرف خودم حبر  وقبر  دادمیم توضیح چطور
 .کردمنیم درکش که بودم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 همون اگه ...منه تقصت   شهمه اینا که اینه بدبخبر  –
 ...نبود این وضعم االن بودم وایساده پدرم روی تو موقع

 

 .بود شده قرمز قرمز هایشگونه

 ...شدی رسخ چرا داب   –

 

 .کشید صورتش به دسبر 

ی –  خورمیم که حرص ...عصبیه فشار .نیست چت  
 .باال رهیم فشارخونم

 

 .گرفت باال سقف سمتبه را رسش و داد تکیه

 یم –
 
 کنم؟ چیکار یک
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  .نشستم نزدیکش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 رو پدربزرگ اینجوری شاید کشیده، سخبر  خییل اون –
 ....سال همهاین .کرد حالل

 

  کرد قطع را حرفم
ا
 .گویمیم چه شنیدنیم اصل

 

 خواستگاری بودن اومده دیدمش که باری اولی    –
 ویل بده، دختر  غریبه به نداشت دوست پدرم ...خواهرم

 و چشم بود، سفید داماد خواهر ...بود رفته خواهرم دل
  ...خواستیم دلم همیشه من که هموناب   از ...مشگ ابرو

 

 .نشست لبش روی خاطرات یادآوری از جاب  ب   لبخند

 خندید،یم مدام ...شدم هاشخنده عاشق فقط من ویل –
 ....چ  همه به

 

 دوستش که من برای دادیم آزارش که حرسبر  دیدن
 .بود دردناک داشتم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .رسید هایشگوش کناره   تا قرمزی

 نداری؟ قرص ...داب   –

 

 روی سنگیب   بار انگار زحمت،به .کشید صورتش به دسبر 
  ...شد بلند باشد، اششانه

 

  رمیم –
 
 .شمیم خوب بخوره رسم به هوا یه .شکری خونه

 

 .نگذاشت کنم، اشبدرقه خواستم

ی انگار در دم  .ایستاد باشد آمده یادش چت  

 

 داره؟ پاسپورت –

ط پس  .بود کرده قبول را فلور رسر

  .کنید صت   ...آره –

 

م رو ماشی    من تا – ون، بت   .کن پیداش تو بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

آرایش کشوی در همیشه را گاوصندوق کلید یم مت  
 .بود همانجا باز گذاشت،

 

 پاسپورت دنبال عجله با و کردم باز را گاوصندوق در
 .گشتم

 ...بود صندوقچه یک داخل مدارکمان

 

 .کردم رویش و زیر

 

ون پاکبر  پاسپورت برداشیر   با  تا برداشتم افتاد، بت 
  .بگذارم رسجایش

 

ون ایقهوه پاکت داخل از عجیب کاغذ تکه یک  آمده بت 
 ...آشنا نایم با ...مربیع بود؛

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون را کاغذ  ویل ...ریال به داشت، عدد ...کشیدم بت 
 ...سماوابر  یاشار ...اسم

 

 یاشار هایسفته هااین ...بودم ندیده سفته روز آن تا من
 کرد؟یم چه عمه صندوق در بود؟
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 قدییم وسفیدسیاه هایفیلم از پر فلش یک با رضا جمعه
 .شد راحت عمو از خیالمان و آمد

 

 هاسفته بهراجع رفتم کلنجار خودم با مقصد به رسیدن تا
سم   ...بت 

 

 ساکتم که شدید تریس ترسیدم،یم جوابش شنیدن از ویل
 .دوختیم را دهانم و کردیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .کرد تغیت   امدلواپیس جنس رسیدیم وقبر 

 بیاید، مهماب   داخل به من با گفتم یاشار به بار یک فقط
 .نکردم اضار که گفت را «!نه» قاطع چنان

 

 چشم تا ...دارم پیکرغول سیاه در از چشم توانستمنیم
  .بود دیوار کردیم کار

 

  چقدر
 
 ...دور هم از هاخانه فاصله

 داره؟ شارژ گوشیت –

 

 .دادم جواب زیرلب و آرام را آره

 گذاشتیش؟ کجا –

 

 .مانتوم جیب تو –

 .ببینم –

 ...دادم نشان را مانتو جیب گیج،



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

؟ دربیاری رو مانتو خواسبر  اگه اونجا –  تا که توب  نیم چ 
 ...بموب   مانتو با مهموب   آخر

 

 آلیس .کردیم مرموزترش دیوارها باالی گوزب  شاخ حفاظ
  ...ایستاده عجایب دنیای در پشت که بودم

 

  مثل دوباره داشتم دلشوره
 
 ...نتوانم قبل دفعه

 

 :غرید عصب   و کالفه

 .توام با !ناری –

 

؟ هان؟ –  چ 

؟ دربیاری رو مانتو ...گوشیت –  چ 

 

 ...اون جیب تو ذارمیم پوشیدم، جی    شلوار –



ر خریدز  بانوی بارانی  

، خاموش بزنم زنگ اگه ناری –  اون اومدم منم بایسر
 ...توها

 

 
 
 .دادم فشار دندان با را ناخنم گوشه

س من به داری فقط –  مهموب   حاال تا انگار دی،یم استر
 ...نرفتم

 

  برگردم؟ خواییم –

 .زدم چنگ بازویش به ترسیده، 

 ...بمون جاهمی    ...یاشار خدا رو تو –

 

ب فرمان روی ه در به و گرفت ض   انگار نه انگار .شد خت 
س رود،یم کردیم تهدید که بود او  .بود بیشتر  خودش استر

 

 روی از اونم .جامد هایخورایک فقط !خورینیم هیچ   –
 ...سلف

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .آوردم پایی    تأیید نشان به را رسم

؟ تو اون داری وقت ساعت چند –  بموب 

 

 :دادم جواب کنگوشحرف

 .مهموب   رفتم بگم بتونم که اونقدری –

 

 !بده زمان !چقدر؟ –

 .ساعت سه –

 

 :گفتم کرد نگاهم که رسزنش با

ونم نشده ۳ .باشه –  ...بت 

 

 ....شدم پیاده ماشی    از و دادم جرئت خودم به باالخره

 

 ۱۸۹_پارت#

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی شدم حیاط وارد وقبر  ین غافلگت    .بود حس کمتر

 

  حیاط برعکس
 
  فخرفروشانه

 
 یک شبیه اینجا شهیاد، خانه

  ...درختچه از پر ردیف به ردیف بود؛ میوه باغ

 

 ...بودند لخت هاشاخه و ریخته هابرگ پایت    خاطربه اما
 هاب  میوه البته و داشتند برگ هاپرتقال وتوکتک فقط
  ...ست    هنوز

 

 ...ایقطره آبیاری و شدهمخق   هایشلنگ ...درخت زیر

 ...سالم –

 

 خندان صورت یک قفل نگاهم آوردم، باال که را رسم
  ...شد

 .بودم منتظرت –

 

  باغ چه –
 

 .قشنگ



ر خریدز  بانوی بارانی  

–  
 
  ...باغبونه سلیقه

ا
 زمی    ...بوده قدییم باغ یه اینجا قبل

 مجوز تا بودن برده بی    از رو درختاش کل گرفتیم که رو
ن ساخت   .بگت 

 

  ...بیچاره درختای –

 گشتم؛ قدییم ساکنان از هاب  تنه دنبال زمی    روی ارادهب  
 .نبود

 

 نشونت رو جاهمه بیا دیگه بار یه ...بقیه پیش بریم بیا –
 ...بدم

  مگه –
 
 اینجا؟ کیه خونه

 

 ...دادم بزرگ ویالب   ساختمان به را نگاهم تازه و

  ...دارید سفید به ایعالقه چه پولدارا شما –

 

 .خندید

–  
 
مب   من ...بابامه خونه  .تقصت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  ...دلخوری و کینه دنبال به شاید کاوید، را صورتم

 هست؟ هم مامانت –

 ...آره –

 

  ...من ...گفبر یم باید –

 .زد مالییم لبخند

 .نیسیر   ترسناک ...بیا حاال –

 

 ...کرد هدایت خانه سمت و برد پشتم بافاصله را دستش

  بود، جمعیت از پر خانه بزرگ سالن داخل
 
 پنجاه حدودا

شان شدند،یم نفری  ...جوان بیشتر

 

  ...شد باز رسمانپشت در

  ناگهان شد باعث که موقعب   و بلند سالیم و
 
 رسها همه

  ...برگردد ما سمت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

یس و سالم از موچ    ...برداشت را سالن تمام احوالت 
 ...شدند بلند جایشان از پرسها از بعیص  

 

 .کشیدم کنار را خودم کیم

  در
 
 ایستاده بزرگ لبخند یک با میانسایل مرد در آستانه

 ...بود

 

  ...جوگندیم موهای و ترکوتاه کاوه از کیم قدش
ا
 کامل

 .کردیم متفاوتش پرفسوری ریش فقط ...کاوه موهای شبیه

 

وع من بدون که رو مهموب   –  نکردید؟ رسر

  همه
 
 » و «نه» صدایک تقریبا

ا
 .گفتند را «اصل

 

  ...بابا سالم –

؟نیم معرق   وخانم ...بزرگ خانکاوه سالم، –  کب 

 .شدم آشنا باهاش تازه .نارینه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ی مرد لبخند  .نکرد تغیت 

 ...ایستاد کنارمان اندایمباریک و پوشمشگ زن

  بر سالم –
 
 ...خودم ملکه
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  دور را دستش کاوه پدر
 
 برابر در و پیچید همرسش شانه

ون حدقه از چشمان  ...بوسید را هایشلب من زده   بت 

 

  یک
 
 پایی    را رسم خجالت از شد باعث که کوتاه بوسه
 ...بیندازم

 

 شان،خانه کند؛ غافلگت   اینقدر مرا نداشت حق کاوه
  ...پدرش مادرش،

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 من به کاوه خندان و متعجب نگاه گرفتم باال که را رسم
 ...بود

  ...نبودم مقرص خجالتم برای که من اما

 

  تمام
 
  هیچ امزندیک

 
 شوهر و زن یک از واقیع تجربه

 خاطرم در زیادی چت    درواقع که امکودیک فقط ...نداشتم
 ...نبود

 

 بشینیم؟ بریم خواییم ...ناری –

  ...چرخید من سمت زن رس

 

 بوتاکس شاید ...چه دانمنیم ...نبود تشخیص قابل سنش
 نکرد، حرکت ایعضله هیچ زد، لبخند وقبر  چون داشت،
 ...نبود واقیع لبخند یک شبیه

 

 ..معذبه ...اینجا نیومده حاال تا ناری ...مامان –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

م اومدی، خوش –  مهدی ...بمون من پیش بریم ...دختر
 هم شما .کن عوض برو اتاقمونه، تو لباست جان،

 ...خدمتکار بده رو مانتوت

 

 :پرسید من از دوباره و کرد مکث کیم

 بیاری؟ درش اتاق توی بری خواییم –

 

  .دادم منتظر خدمتکار به و کندم رسی    ع را مانتو

 

  دیدن با رسیدیم سالن مرکز به زن همراه وقبر 
 
بچه  دختر

 چت   همه بود پرستارش آغوش در که بانمگ و مومشگ
 ...شد فراموشم

 

 عاشق .بود بندبندش و تپل هایدست در موز از ایتکه
 .شدم کردنش ملوچ و ملچ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 از نتوانستم باشم باوقار و سنگی    خواستمیم هرچقدر
 .بگذرم کردنش بغل

 ...آخه خوشگیل تو چقدر –

 

 .درخشید افتخار و غرور با زن هایچشم

 ...مهنوه –

 ست؟کاوه دختر  –

 

 ...خندید بلند کاوه

  مامانمه، نوه   چون یعب   !ناری –
 
 منه؟ بچه

 

 من سوبر  به داشتند حاال و بودم گفته فکر ایثانیه بدون
 .خندیدندیم

 

 .زد اشاره بچه به مادرش

یم نوه   ...پرسه –   .دختر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :گفتم بحث تغیت   برای

 کو؟ مامانش –

 

 من پیش آریو .رفت ایران از و شد جدا شوهرش از –
 ...جان ناری بشی    ...موند

 

 بود؟ آمده دلشان چطور ...نداشت سال یک حبر  بچه

 

 زن .گرفت پرستار سمت را تپلش و کوچک هایدست
 ...گرفتش من از و آمد جلو
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 انداخت، مادرش و من به نگایه .زد صدا را کاوه کیس
 .رفت باشد شده راحت من از انگار خیالش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

شان دور کاوه پدر آمدن با  پرسها بیشتر  شد، شلوغ مت  
  .داد امفراری شانخنده صدای و آمدند

 

  و شدم بلند آرام
 
 .نشستم خایل مت    یک روی دنچ   گوشه

 .کنم نگاه اطراف دقت با کردم فرصت تازه

 

  از جو
 
 گرم هنوز کنمیم فکر ...بود آرامتر  شهیاد خانه

 .بودند نشده

  در بار یک
 
ها و سالن گوشه  هایصندیل هابچه که مت  

  .بودند کرده پراکنده را اطرافشان

 

وع یک تو نمایش –  شه؟یم رسر

 

  .شدم بلند جا از ارادهب   و ترسیده صدا، شنیدن با

 

  .کرد ولو من کنار صندیل روی را خودش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ایمهموب   هیچ دیگه خداب   ...آوردت کاوه شد خوب –
 .چسبهنیم تو بدون

 

  و زد چشمگ
 
 .نشاند پوزخند لبش گوشه

وع رو نمایشت – ؟نیم رسر  کب 

 

 !!ستار شو، خفه –

 !دختر  باش، آروم .هوشش –

 

 .نزن صدام جوریاین .نیستم اسب من –

 زدیم من دیدن با همیشه که پوزخندی بار اولی    برای
 .شد لبخند به تبدیل

 

 .گرفت باال سمتم به را هایشدست کف

 .کنیم صلح بیا –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !نه –

 مدام نیسبر  مجبور .گذرهیم خوش بهت حداقل چرا؟ –
 .بپای ومن

 

 ...دیدمت االن من –

 ...کردی ناامیدم –

 .بود احمقانه دادن نشان ضعف .نشستم

 

 متوسیط قد .بودمش ندیده دقیق حبر  قبل هایدفعه
  .بود کاوه همسن ساله،یس شاید ...ایعضله داشت،

 

 گرفته آبله انگار بود، کاریکنده از پر و مربیع صورتش
ر توانستیم ...باشد   .کند لت  

 

 .پرستدوست دوست منم دوستیم، دختر دوست تو –
 ...بجنگیم نداره لزویم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :کردم زمزمه فروخورده خشیم با

 .نیست من پرسدوست کاوه –

 

 .کشید اشچانه به دسبر 

دوست اگه ویل دینیم نخ من به داری االن دونمیم –
؟یم چیکار اینجا اون با تو نیست پرست  کب 

 

 !!فلور دست از

 .همی    .مهموب   اومدم –
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 کنار برگردم توانستمیم کردمیم تحمل ساعت دو فقط
 ...یاشار

  .بود آمده کاش

 !ستار؟ میاد، بدت من از چرا تو –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .دوخت من به را غرورش از مملو هایچشم

 اون .داری اطمینان خودت به زیادی ...پرمدعاب   و غد –
 کنمنیم حاشا .داریبریم رو لیوان داری دیدم که شبم

  ویل ...بیسر  پاکله اومدیم خوشم
 
 نمایش اون انتظار واقعا

 .نداشتم رو عایل

 

 .خندید لذت با و مکارانه صورتش کل

 ...عوض   –

 

 .کرد پرت طرفم به را ایقویط

 اطمینان کیس به توب  نیم که جاب   باشه یادت !بخور –
 .نبسته در که بردار رو هاب  بطری کب  

 

 .کردم پرت مت    روی را بطری

 کنم؟ تشکر باید االن –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 الکل درصد قوطیا رو بگم، رفت یادم .که نخوردی !آخ –
 .برداری رو الکل بدون باش مواظب .زده هم رو

 

 را این که ترسیدمیم اشکینه از آنقدری اما .رفتیم کاش
 .نخواهم او از

 به و برد فرو جیبششش شلوار جیب در را هایشدست
 .داد تکیه صندیل

 

 سالن داخل باشد کرده کمی    که شکارچ   یک مانند رسش
  .کرد مکث کیانا روی و چرخید جمعیت بی    و

 

ی ...شد منظره محو اختیارب    تنهنیم و جی    شلوار با دختر
ت اب   موهاب   ...مشگ است 

  ...رها و رسر

 

 :کردم زمزمه آرام و کشیدم سمتش را خودم

 میاد؟ خوشت ازش –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نشست ترجمع و شد جاجابه ناگهان

 .بزنم دست دوستام خورده  نیم به ندارم عادت –

 .کردم نگاهش سؤایل وقبر 

 

 داشت درآغوش را اشخواهرزاده که کاوه سمت را رسش
ها از ایحلقه و  .گرداند بودند شده جمع دورش دختر

 

،یم بهم رو چ   داری –
 
 !ستار؟ یک

 .کرد نگاهم تت    و زد لبخند

 .هسبر  هم باهوش پس –

 

 .داد لم بیشتر 

 .دوننیم همه بودن، باهم پیش سال چند –
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 نبود؟ مهم بود هاغریبه خورده  نیم اگه –

 ...واقیع نه اما خندید،

 

 .فاحشه یا نباکره یا نداره مرد و زن من دنیای تو –

 

 .پیچید هم به اممعده

 ...زبونتون زیر بره شمزه –

 

 .خورهیم همبه کثیفت فکرای از حالم –

 

 فلور خاطربه که باشد باری آخرین تا دادم قول خودم به
 که دانستمیم هم لحظه آن در اما دهم،یم کاوه دل به دل
 .کنم عمل قولم به توانمنیم

 

ده دستم در خوریمیوه چاقوی  .شد فرسر

یت   نشو، عصباب   –  ...استر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

م  .شدیم تمام داشت صت 

 !داری؟برنیم رسم از دست چرا –

 

 که نشده پیدا ویل ...ندارم بهت کاری که من !من؟ –
 ...دربره قرس و گوشم تو بزنه کیس

 

  ....که بخواهم توضیح خواستم ...گفتیم را کاوه ...کاوه

 

 !ستار؟ اومدی، یک –

 .بود ایستاده امصندیل پشت کاوه

 .شهیم ایدقیقه چند –

 

 .رفت کنارمان از دیگری حرف بدون و شد بلند

 .زدم اشاره بود رفیر   درحال که ستار به

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کردی؟ آشبر  –

   بهت؟ گفت چ   .شده رسسنگی    خییل ویل آره، –

 

 ...هیچ   –

 خسته هاغریبه توسط شدن تهدید از ماندن، آنجا از
 .شدم بلند شده،

 

  .برم باید من –

؟ چون آخه؟ چرا –   بمونه؟ پیشت بگم کیا به برم تنهاب 

 

 بود زده جوانه درونم که ایدلشوره منبع دنبالبه نگاهم
  ...چرخید سالن دور

 

  بار جلوی
 
 حبر  و ایستاده دست به گیالس سالن، گوشه

 حواسش و حضور سنگیب   ویل کرد،نیم نگاهمان
 .بود آزاردهنده

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .برم باید من –

  .رسید بار کنار ایستاده مرد به و کرد دنبال را نگاهم رد

ی ستار –  گفت؟ چت  

 

 کاریم شدیم، حسابب   باهم گفت ...نه یعب   ...آره –
 .نداره

 و مهماب   این به من ربط ...ماندم یم آنجا باید چه برای
 .بود هیچ هایشآدم

 

 .بیارن رو مانتوم بگو –

 .مونده جشن .اومدی تازه تو ...ناری –

 

 :کردم زمزمه وارناله

 .شناسمنیم اینجا رو کیس من –

 

؟ بمونم پیشت آخر تا –  چ 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  کردم، نگاهش دقت با
 
 .بمانم داشت دوست واقعا

 

 .بچسب   بهم مدام که شهنیم .داری مهمون کیل –

وع واقیع جشن هنوز –   ...ببیب   باید .نشده رسر

 

 .نمیاد خوششون ازم بودن، شهیاد مهموب   اینا بیشتر  –

 .شد پخش سالن گوشه اسپیکرهای از شاد آهنگ
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 .آمد سمتمان بلند هایقدم با کیانا

اب   باراین پرپشتش و بلند موهای
 .بود قرمز به مایل رسر

 

 .بازیرنگ حیاط بریم ....کاوه نه، رقص –

 :پرسیدم کنجکاو

 نیست؟ بهار از قبل مال رنگ جشن مگه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .برگشت سمتم درخشان هاب  چشم با کیا

یم جشن گفتیم بود، خوب هوا مدته یه –  عوض برای بگت 
  ...مونروحیه شدن

 .گذشت خوش خییل گرفتیم، کوه توی یگ قبل ماه

 

ر طبیعت برای رنگا –  .دارن ض 

  کاوه کیا، تعجب دربرابر
 
 :داد جواب فورا

 .بود مطمئب   آدم فروشنده .خریدم خورایک رنگ گشتم –

 

 .زد اشاره من به بعد

 .بره خوادیم –

 .پرید باال کیا شده  طراچ ابروهای

وع هنوز چرا؟ –  .نشده رسر

 

 .کشهیم خجالت ستار و من پیش دفعه دعوای واسه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .خندید بلند دختر 

 .باشه ماجرا بدون که نداریم مهموب   ما ...بابا کن ول –
ن همدیگه به تا هاخروس  جشن حداقل .شننیم آروم نت 
 .گذرهیم خوش .بمون رو رنگ

 

اف باید  .بودم شده کنجکاو کیم کردمیم اعتر

 .نیاوردم لباس خودم با –

 .نیاوردن لباس که کساب   برای داریم اضافه سفید بلوز –

 

 اولی    کاوه پدر .بودیم حیاط در همه بعد ساعتنیم
 .خندید و پاشاند پرسش به را رنگ مشت

 

 ...بود کنندهوسوسه

 کرد قرمزش و شد پاشیده تنم سفید لباس روی که پودر
 رنگ میان را دستم و دوید امسینه در کودیک شیطنت
 .کرد مشت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  هاآدم و شدندیم پرت هارنگ
 

 بازیرنگ همان میان ...رنگ
 نگاه چند کرد، برخورد من به اشتبایه پرتاب چند

  ...خندان

 

ها زیر که هاب  داوریپیش هم شاید  بی    از هاآب   و ست  
  .رفتند

 

 همان ...کودیک هایبازیبرف مانند بود، خویسر  حال
س و دغدغه از را تو اندازه  .کردیم جدا استر

 

 پله روی و کشیدم کنار همه از زودتر خسته، و خندان
 .نشستم

 

 .زد اشاره امقیافه به .داد لم کنارم که بود کیانا بعدی

 .شده مدرن هاینقایسر  شبیه صورتت –

 .ندیدی وخودت –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .نیومدن هم بقیه تا بشوریم بریم –

 خوشم حال حیاط در دیدن با که شوم بلند خواستم
  ...پرید

 

 ....یاشار بود؟ چند ساعت

 

 ۱۹۵_پارت#

 

 یاشار#

 

 برده پاکت به دست دوباره سیگار ترک وقت چند از بعد
 رس این تا مرا که  خیایلب   آدم برای فقط همآن .بودم
 .بود گذاشته منتظرم و کشانده شهر

 

 .آمدیم حیاط از شادی و سوت و خنده صدای



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی شاید کنم حالچ   را هاخنده صدای کردمیم سیع  از چت  
م ناری حال  .نشد که نشد .شود دستگت 

 

نیم جواب و زدمیم زنگ ...دادنیم جواب اشگویسر  به
 .نرسد او به دستم تا کردیم دعا باید فقط .داد

 

 را شماره دوباره و داشتم نگه انگشتانم الی را سیگار
 ...نتیجهب   ممتد هایبوق گرفتم،

 

  کردم؟ سفارش چقدر

 لعنبر  شلوار این گذارد؛یم شلوارش جیب داخل گفت
 .رسیدنیم جیبش به دستش که بود کجا

 

سیاه در از چشم و بودم کرده پارک خانه در از دورتر کیم
  .داشتمبرنیم رنگ

 

؟ بود؟ نشده ساعت سه هنوز او برای
 
 واقعا



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...آمد سمتم به دواندوان ناری و شد باز در باالخره

 

 .خوردیم تاب هوا در رنگارنگش موهای

 رنگکم هایماخم دیدن با صورتش، روی خنده   شاد رنگ
  .آمد پایی    هایشقدم رسعت و شد

 

 دستم داخل سیگار به نگایهنیم رسید که امچندقدیم به
 .انداخت

 کردم؟ دیر –

 

  ...برگشت صورتم به نگاهش

 ...نکن اخم !یاشار یه –

 

 ...آمد نزدیک و داد جرئت خودش به

ون اومدم سالم و صحیح –   .بت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بود شده دارخش صدایم و کرده لمس سیگار را امحنجره

م؟ جشن باید –  بگت 

 

 روی را آن و زدم سیگار به دیگری محکم پک حرص از
 .کردم پرت زمی   

 

 !ها؟ زدم؟ زنگ المصبت گویسر  اون به بار چند –

 

 شدی؟ نگرانم ...ببخشید –

 

 :کرد زمزمه رحیمب   با درونم کیس و گفت زبانم را «!نه»
 «!آره»

 

  ...بودم شده نگرانش

یم حضورش با امسینه آرامش پایم، زیر سیگارهایته را این
 ...گفت

ی از بیشتر  نگراب   یک  ...باید که چت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کردیم امدیوانه داشت رسکشم خود

 .جیبم توی ذارمیم رو گویسر  که –

 

 ...کشیدم را گشادش کاغذی جی    شلوار و انداختم دست
  .رفت عقب و کشید جیغ

 

 کو؟ گویسر  نیست؟ تو شلوار این مگه –

 

 ۱۹۶_پارت#

 

 .ببخشید ...یاش –

ه هایشچشم   .انداخت برق را آن اشک ویل بود، تت 

 

 دیدن با ...شدم زده خودم از لرزید بغض از که هایشلب
 .شد ترمحکم اخمم ارادهب   پس دادم،یم وا داشتم بغضش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کاریت دیگه ...خونه برسونمت فقط ...ناری تمومه –
 .ندارم

 

 :نالید و کوبید زمی    به را پایش

  ...گذشتا خوش بهم روز یه ...خدا رو تو –

 

 ...بود اشلعنبر  خود من، به دادن وجدانعذاب استاد
  ...دید ویل دیدیم را امنگراب   نباید

 

  ...دیگه ببخش ...جونم یاشار –

 .منتظر شدم، سوار و گرفتم را در

 .باال بیا –

 

 .زدم صدایش تحکم با .نخورد جم جایش از

 .توام با !نارین –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .نمیام باال نبخیسر  –

 .چرخاندم را سوئیچ

 .زد گره سینه به را هایشدست

 

 .پیچید کوچه در ماشی    موتور صدای

 .رفتم باال نیای –

 .بخشیدی ومن که بگو –

 

 .آمدنیم کوتاه .دادم فشار گاز روی را پایم

 راحت قبل دفعه من .بخشیدیم بگو فقط کلمه یک –
 .نرفته که یادت بخشیدمت

 

 سوزنسوزن آن کف کشیدم، رسم روی دسبر  حرص با
 .شد

 .بود بخشیده راحبر به را اینها از بدتر .گفتیم راست



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .باال بت   حاال بخشیدم، –

 .پرید جیپ داخل فوری

 ...یاشار آق ...چاکرتیم –

 

؟ یاد اونجا اینم –   گرفبر

 .دانشگاه نه –

 

 از را رنگ باقیمانده   و آورد پایی    را آینه زدیم که جاده به
 .کرد پاک صورتش روی

 

 زدیم دلدل هم آمدن موقع .کردنیم پرحرق   همیشه مثل
 ...نه حرف و

  .برد ماشی    پخش دستگاه به را دستش

 

ر  میان از مهسبر  صدای قت  ر  .شد بلند کاست نوار قت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  درخت رو خاک، روی بنویسیم بیا

  ابرا رو پرنده، پر رو

  آب روی برگ، روی بنویسیم بیا

   توی
 …دریا رو موج، دفتر

 

 ...هانبوده حالیش زیست محیط هم مهسبر  بانو –

 

 .نخندم نتوانستم

 ...بده نوبت از خارج باید رو شفات خدا –

 

 منم بیمار آخه؟ بنویسه درخت رو چ   واسه ببی    خب –
 اینا؟ یا

 

 گت   دیگه کاست .بود بابا هایوسیله تو پخش دستگاه –
 .بسازی همینا با باید .نمیاد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .خرمیم برات رو خوشگلش یه تولدت برای –
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 .گرداند سمتم را رسش

 یاش؟ کیه تولدت –

 

 .اردیبهشت –

 .مونده خییل –

 

 و بهمن و دی حبر  ...نبودیم خانه آن در اردیبهشت ما
 .رفتمیم نشده تمام پایت    ...اسفند

 

 .زد زل جاده به و کرد گره سینه به را هایشدست

  ...بعدی و بعدی آهنگ و شد، تمام مهسبر 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 الکچری، و خلوت از کردند،یم عوض رنگ هم هاخیابان
 ...آشنا و شلوغ به

 

 ....دار نگه ...لبو ...لبو –

 زودتر .کردم پارک لبوفرویسر  بساط جلوی و کم را رسعت
 .شد پیاده و پرید

 

 ترکیب   داغ، قرمز شهد و لبوها از بلندشده بخار و رسما
 ....نوازچشم

 

 .مالید هم به را هایشدست

 ...لبو ظرف دوتا –

 

 .کرد باز را کیفش

 :گفتم

 .کنمیم حساب من –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .خودم نه، –

ون را پولم کیف و کردم پشتم جیب داخل دست  بت 
  .آوردم

 

 .خندید

 شکالتا پول رس مریوان، دنبالم اومدی بار اولی    یادته –
 شده؟ ودلبازدست خسیس آقای شده، چ   شد؟ بحثمون

 

 .بدی رو دنگت پول باید بزب   حرف زیاد –

 

 .مالید همبه را هایشدست

 .داره خوردن لبو این که بخر تو !نه –

 

 .خندیدم

 .زد جرقه شادی از و کرد شکار را امخنده تت  ش نگاه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  دیواره   به خیابان کنار و گرفتیم را لبوها
 

 .زدیم تکیه سنگ

  .کشاند سمتش را نگاهم اختیارب   کشدارش هوووم

 

 موهای از ایتکه ...بود نشسته هایشلب روی قرمز شهد
ون رورسی از صافش  گرفت، قاب را صورتش و آمده بت 

  ...آب  

 

 ...داشت را مهرباب   آب   که هایشرگ داخل خون مثل

 

ه نگاه  .کرد حس را امخت 

 .گرفت باال سمتم را ظرفش

 .سخوشمزه ...یاش بخور، –

 

 طعم از اینکه بدون حواس،ب   و کردم ظرفم داخل را رسم
ی لبو  .دادم قورت را ایتکه بفهمم چت  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ایتکه در را چنگالش ...برداشت خوردن از دست ناگهان
 شعف و شور آن از دیگر .چرخاند را آن و فروبرد لبو

ی  .نبود خت 

 

 داری؟ سفته فلور دست تو –

 .کرکننده ممتد، زد؛ زنگ هایمگوش

 

 ۱۹۸_پارت#

 

  .چرخید سمتش به ناگهان رسم

 !چطور؟ –

  .نکرد نگاهم

 

 پرسم؟یم سؤال تو از دارم من –

 

سد خواستیم را سؤال همی    اول از ...همی    دست و بت 
 .کردیم دست



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کردمیم باز  را دهانم نشده ترخراب اوضاع تا باید

 

 ...گذاشتم ضمانت برای ...آره –

؟ ضمانت –  چ 

 

وع ساعت مثل مغزم  .کرد نجات برای کندن جان به رسر

 

 یه ...بهش دادم بده بهمون رو خونه خواستیم وقبر  –
ی  باشه راحت خیالش اینکه برای تخلیه؛ چک مثل چت  
 .نمیارم خونه رس بالب  

 

  با نفسش
 
نیم دری    غ را نگاهش حاال ...شد آزاد آسودیک

 متبلورشونده آرامیسر  با و گرداند سمتم را صورتش .کرد
 .پاشید صورتم به را لبخندش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  درخشان، هایتیله آن معصومیت از فرار برای
 
 بعدی تکه

 .زدم زل خیابان به و چپاندم دهانم داخل را لبو

 

  درست
 
 تکه ...بودم ایستاده پرتگاه لبه

 
 پایم زیر از سنگ

 پیدا نجات را بار این کرد، سقوط دره ته به و شد کنده
 .بود نزدیک سقوط اما بودم، کرده

 

 حساب خودش و خرید لوبیا ظرف یک افتادن راه از قبل
 .کرد

 

یب   و تریسر  خریدی؟ هم لوبیا لبو، گفبر  – یم باهم رو شت 
 آخه؟ خورن

 

 .داد نشانم و گرفت باال را ظرف

یب   به لب فلور .بابات واسه خریدم واین –  زنه،نیم شت 
 .نداره دوست هم باقال .خریدمیم وگرنه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 داییت؟ و اون از خت   چه –

 
 
 .شود عوض حرف تا بودم پرسیده نبود، مهم برایم واقعا

 

هیم بلیط براش داره داب   –  برم قراره مدت یه منم .گت 
 .شکری داب   پیش

 

 .خوبه –

 بینیمنیم اینکه از کنیم؟یم خایل رو خونه خوبه؟ چ   –
 ...شدیا خوشحال

 

  ...نه –

 گفته که حقیقبر  نگذاشت حبر  .شد سوار و خندید بلند
 .کنم حاشا را بودم

 

 پخش دستگاه هایآهنگ رس از دست برگشیر   موقع
 .گذاشت آهنگ اشگویسر  با و برداشت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 «...!آتش زدی تش آتش؛ جون به آب  رورسی»
 ۱۹۹_پارت#

 

 ناری#

 

 .بود نشسته بسته هایچمدان کنار

 .دادیم آزارم عجیب سکوتش و زدنیم حرف

 

 ...عمه –

 .گرفت باال را رسش

 !جانم –

 

 نیست؟ خوب حالت –

 نیست؟ چرا ویل ...ناری باشه، خوب باید –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .زدند را خانه زنگ

 .شد بلند جایش از سسبر  با

 
 
 ...را دیگری من و گرفت را چمداب   دسته

 

 صورت اما بود، نکرده طلوع آفتاب صبح، پنج حیاط، در
 .دادیم بازتاب را خوشحایل ساواش

 

 .من بعد و گرفت را عمه دست چمدان و آمد جلو

 
 
 .زدیم جا عمه ماشی    در را هاچمدان همه

 

 ما واحد هایچراغ ...رفت خانه سمت ایلحظه فلور نگاه
  و بود روشن

 
 .خواب همه یاشار، خانه

 

  .نشست رل پشت داب  

 .عقب صندیل روی من، کنار اما عمه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خوابیدی؟ خوب دیشب ...فلورا –

 .نه :داد جواب صادقانه و برگشت او سمت عمه

 

 .بردنیم خوابم ذوقم از منم –

  .گرفت دندان به را دستش پشت فلور

 

سش  آن از ترخوشحال داب   اما کردم،یم احساس را استر
 .امیدوارتر شاید یا و ببیند را آن که بود

  

 رسکه و ست   مثل دلم آنجا به رسیدن تا ...امام فرودگاه
 .جوشید

  مسافربری هواپیمای پرواز خط نگاهم
 
 زمی    از که بزریک

 .کرد دنبال را شد بلند

 

 .داشت نگه پارکینگ ورودی نزدیک داب  

 ...ساواش –

 .دلم جان –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .دارم حرف ناری با من برس، کارا به برو تو –

 

یم رو ماشی    –  تو تونیدیم هم دوتا شما پارکینگ، بت 
احت  .بزنید حرف و کنید استر

 

 .میایم خودمون نیست، طوالب   حرفامون .برو تو ...نه –

 

  .ایستاد در کنار مردد

ی ببینم رمیم منم پس باشه – ی تأخت   این .نداره چت  
م چمدونتم  ...تو بت 

 

 !...نه –

 .خورد جا ساواش که گفت را «!نه» محکم چنان

 

 ...پس میام زود ...باشه ...باشه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

ه رفتنش مست   به فلور کدر نگاه  .ماند خت 

 

  ...ناری خوام،یم –
 
  ...تونمنیم ویل خوام،یم واقعا

 

 !؟...عمه شده چ   –

 ...ببخشمش تونمنیم –

 

 ۲۰۰_پارت#

 

ی   .کردمنیم باور را شنیدم که چت  

 ...منتظرته ...گرفته بلیت بیچاره اون !عمه –

 

  از اشگ خندید،
 
 .گرفت راه چشمش گوشه

 .انداخت نگاه سالن داخل سمت

 

  .سوزهنیم براش دلم – 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .سوختیم دلم من اما

 

  داب   ...بود زورگو بابابزرگ –
 
 جوون خییل موقعاون حتما

 ...راحت خودتونم ...عمه ببخشیدش، .بوده

 

 .بست را دهانم فریادش صدای

 این تقصت   شده، آدم من واسه قمریننه هر اگه –
  ...جوونیم ...کرد مالگه رو زندگیم !عوضیه

 ...عمه –

 

 .زد گره رسدش انگشتان میان را هایمدست

 

  با خندید، انگت   غم
 
 زمزمه لرزانش چشمان در اشک حلقه

 :کرد

  خاطربه –
 
  خوشبخت تونستمیم که روزاب   همه

 
 زندیک

 حاال زدم، رو حرفام که االن .بخشمشنیم نبودم و کنم
 .شدم سبک ذارمیم قالش دارم بلیت با که



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 
 
 .نشاند اشسینه روی را بازش پنجه

  ...شده سبک کیل اینجام –

 

 ...نشوم نگران توانستمنیم داشت، عجیب   حال یک

 

 ...برم که مونده فقط االن –

 کردمیم احساس را ترس حاال

 کجا؟ !بری؟ –

 

  ...دب   شایدم ...خوبه و گرم االن ...کیش برم شاید –

 

  ...عمه –

د ترمحکم را انگشتانم  .فرسر

 ...ناری رو تو فقط دارم؟ دوستت که دوب  یم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .گرفت بغضم

 .یسر  خالص منم دست از خواییم ویل –

 

 یه خوامیم فقط من .کن قبولش .شدی بزرگ دیگه تو –
 !نه؟ مگه حقمه .باشم تنها مدت

 

 .آوردم پایی    تأیید نشان به را رسم

 .کردم خواهش

؟زیم زنگ بهم –  ب 

 

 .نزن زنگ هم تو !نه –

 .بودم شده مطیع

  ..باشه –

 

د آغوشش در مرا   و فرسر
 
 محبت در کاش .کشید کنار فورا

 ترسیده تنهاب   از که حاال نه کرد،نیم خساست من به
 .بودم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  رییم –
 
  .شکری خونه

 
 .نمونیا خودمون خونه

 .ندادم قول

 

 بگم؟ ساواش داب   به جوریچه –

 که زد عجیب   لبخند .بود ناخویسر  و خویسر  بی    حالش
 .نداشتم دوستش

 

 بذارمش جا بلدم منم بینهیم وقبر  رو شقیافه نمیاد بدم –
 .برم باید ویل ببینم،
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  ...فلور بدون دنیا بودم، ترسیده

 

 اگر حبر  شود،نیم منرصف بدانم که شناختمشیم آنقدر
 ...بماند کردمیم خواهش او از



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 را اشدسته بود، در کنار چمدانش .شد پیاده ماشی    از
 .رفت فرودگاه هایتاکیس سمت و کشید

 

 .برود را خودش راه تا بود برگشته نرفته، که مسافری

 

ی مات چقدر  داب   که بودم مانده رفت آن از که مست 
 نشدم؟ متوجه و آمد

 

  کو؟ تعمه –

 .رفت –

  کجا؟ –

  .نگفت –

 

 :پرسید النهدساده

 اومد؟ رسمپشت سالن؟ تو رفت –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .دادم نشان را هاتاکیس انگشت با

  ...نشد منظورم متوجه اولش

 

 کنار شده  ردیف خط به تعجب و بهت با دوباره و من به
  ...کرد نگاه خیابان

 

ب   ثانیه چند ظرف چون افتاده، اتفاقر  چه شد باورش انگار
  روی همانجا حس،

 
 .نشست جدول لبه

 

 .ایستادم کنارش و شدم پیاده

؟ –  داب 

 .نداد جواب

 

؟ –  داب 

 !ناری نگو، هیچ   –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کرد ساکتم اشعصباب   صدای

 

 .کرد مچاله حرص با را بلیط

  ...نرفتم مادرم خاک رس مریوان حبر  من !انصافب   –

 

 :زد داد و گرفت باال نگاه من سمت

؟یم تو –  بذاره؟ کارم رس خوادیم دونسبر یم دونسبر

 

 .برداشتم عقب به قدیم ترس از

 .بیاد باهات خوادیم کردم فکر ...خدا به نه –

 

  پشیمان، ترسم، دیدن با
 
 .شد ساکت و گزید را لبش گوشه

 

 .کشید صورتش پوست روی محکم را دستش

یم چه ...بررسخاک من ...شده نرم گفتم ...زد گولم –
 .کنه ممسخره خوادیم دونستم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...آمدبرنیم من از اشدلداری برای کاری

 ...نمیام گفتیم اول از درآورد؟ بازی چرا –

 

 .لرزید صدایش

 ...خیال و فکر ...چیدم برنامه چقدر –

 

 ...بیاد خواستیم ...نگفت دروغ –

 .کرد ساکتم اشغرهچشم

 

 ...نزد حرف من با دیگر

 

  روی آنقدر خسته، و بالتکلیف
 
 به و نشست جدول لبه

 خودش با و زد زل کردیم طلوع کمکم که خورشیدی
 :بگویم شدم مجبور که کرد گالیه زیرلب و خورد حرص

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...هاشهیم دیر ...پروازت –
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 .کرد جدا را هابلیط از یگ و باز را مشتش

  .کرد نگاه هاتاکیس سمت دوباره شد، بلند که جایش از

 

 .شناختنیم را فلور بود، منتظر بیخود

  .افتاد زمی    روی و رها دستش از همسفرش بلیط

 

 .شنیدم زحمتبه را صدایش

 .شدیم حسابب   بگو زد زنگ بهت اگه –

 

چشم هاسال برای بود، کوچک تالق   یک این فلور نظر از
 ...انتظاری

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .رفت و نداد جواب امخداحافیط   به حبر 

وع ذهنم ...شدم ماشی    سوار که وقبر    .کرد حالچ   به رسر

 

  ...کرد فرار و زد خط رسشپشت هم مرا .رفت فلور

 ....من نه داشت، جا چمدان یک و خودش فقط که فراری

 

  به باید
 
 رفتم؟یم شکری داب   خانه

هایشدوست ژیوار که جاب    آورد؟یم را دختر

 

  رفتار برای را شکری داب   هایرسزنش بار و رفتمیم
 
 عمه

 کردم؟یم تحمل رسکشم

 

 بداخالقر  یاشار عبدی، عمو ام،پنجره تختم، چه؟ اتاقم
 خندید؟یم هم من با گایه حاال که

 

 تنهاب   روی از خشیم .بودم دلتنگش و نرفته فلور هنوز
 .کرد مشت را دستم و گرفت شکل درونم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 رها بازار در را دستش مادرش که بودم کودیک مانند
  ...کرده

 ...ناباور و رسگردان همانقدر

 

 نداشت حق بود رفته خودش هایخواسته دنبال که حاال
  !نکنم چکار و کنم چکار بگوید من به

 

هاب   لیست در هم من .نبودم که بچه
 که بودم چت  

 ...شود رها بندش از بود خواسته

 

 گفتیم که بود حیس ام،شایک قلب برعکس ذهنم، ته اما
  ...داشته حق فلور

 

 
 
 خود کردن پیدا دنبال داشتند احتیاج گایه هاانسان همه

 ...بقیه از بیشتر  فلور بروند، شانگمشده

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 یاشار#

 

یم و بود خوابیده دوباره اشصبحانه خوردن از بعد بابا
 .بروم دانشگاه به راحت خیال با توانستم

 

 موهای با رسی و بود پارک فلور ماشی    حیاط داخل اما
  ...داده تکیه فرمانش روی صاف

 

 ...فلور موجدار کوتاه موهای نه و لخت، و صاف

 

 .ایستادم کنارش

 چرا؟ اینجاب   تو ...ناری –

 ...آورد باال فرمان روی از را رسش
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...آورد باال فرمان روی از را رسش

 ترینغمگی    به متعلق هایشچشم و برچیده هایشلب
  .بود دنیا ناری

 

 کیس دانشگاه به رفیر   موقع نکند ...روز وقت این
 !بود شده مزاحمش

 

ی –  افتاده؟ اتفاقر  شده؟ چت  

 .رفت فلور –

 

افتاده نفس  .کردم آزاد را امسینه میان گت 

 اولشم از !شده چ   کردم فکر !دختر  کنه، لعنتت خدا –
 ...همی    داییت با قرارش

 

 ...رهیم گفت ...رفت تنها –

  .کردم باز را در .شدمیم ترگیج لحظه هر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .نشستم رویشروبه همی    برای دیدم،نیم را صورتش

 

 .بود صورتم به لرزانش نگاه حاال

 ناری؟ چیه، مشکل –

 !رفته فلور –

 

 !خب –

  فلور بدون حاال تا من –
 
 .نکردم زندیک

 

 را دهدیم دلداری که کیس ادای خوب کردم سیع
 .نکنم رسزنشش نتوانستم اما نخندیدم، پس دربیاورم،

 

 .خودبر  پای رو شهمه خوبه حاال !...ایبچه مگه –

 .هست پیشم دونستمیم همیشه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردمنیم درکش

  مادرفورالدزره شناختم،یم من که فلوری
 
 عاشقانه ام،زندیک

 .کردیم دختر  این خرج

 

 هرجا بخوره، رسش به هواب   یه رفته البد .آدمه اونم –
 .پیشت گردهبریم بره،

 

 .اینجا نیام گفت ...داب   پیش برو گهیم بهم –

  ...گهیم من خاطربه دوب  یم خودت –

 

یز نگاه   .داد خانه به را غمش لت 

، اینجا خوادنیم اگه ...عاشقته فلور !ناری –  فقط بایسر
 .باشه مواظبت که اینه برای

 

 لب داشت، انحنا باال به کیم باالیش لب .لرزید اشچانه
 .بود حالتخوش و پر اما پایینش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خودم از تماشایش خاطربه گردب  پس یک بود نزدیک
 .بخورم

 

 .خورد همبه حالم باال بکش رو دماغت آب –

  .کنمنیم گریه من –

 

 چیه؟ این پس –

  .بردم اشبیب   زیر را اماشاره انگشت

 

 و برخورد دستم به محکم که آورد پایی    ارادهب   را رسش
 .رفت هوا آخش

 !آزارمردم االغ مردک –

 

  .خندیدم

 نداد اجازه دادیم ماساژ را اشبیب   که دسبر  اما زد، لبخند
 .ببینم بیشتر 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 .کردم اشپیاده و انداختم بازویش زیر دست

 محیل کره   و نون صبحونه ما، واحد برو شو پا ...شو پا –
 یه .کردم دم هم تازه چای .گذاشتم بابام برای عسل و

 
 
  .بخور کامل صبحانه

 

 ...ویل –

 تا .اینجاست تخونه امنه، جات اینجا .نیار اما و ویل –
یم رو گردنش کنه نگات چپ هریک هستم من هم وقبر 

 .باشم خودم اگه حبر  شکنم،

 

  ...رقصان و روشن برگشت، هایشچشم داخل تابشب

 .دادیم شیطنت از خت   ویل لبخندش

 

پس خودت به باید کب   اذیتم خودتم .دادیا قول ...باشه –
 ...بزب   گردب  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !کارت رد برو !پررو بچه –

 

 .گرفت فاصله من از خنده با قدیم چند

 .یاشار ممنون، –

 

 !کارت ب   برو گفتم –

 .خوابه بابات .خودمون واحد برم –

 

 .شهیم روشن چلچراغاش کل ببینه رو تو –

 .برود خانه سمت که کرد پشت

 

 !ناری –

 هوم –

 هم رو لباسا مونده، سینک تو دیشب ظرفای .ما واحد –
 .نیست بد کب   اتو

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ین ...لبخندش  .بود دنیا خت  بهصبح ترینشت 

 هم ناری زد،یم را ظهرش چرت پدرم آمدم، که ظهر
 خواب و کرده جمع مبل روی را خودش تلویزیون جلوی
  .بود

 

 و آوردم نازیک پتوی اما کرد،یم گرم را خانه روشن بخاری
 .انداختم رویش

 

 در بود، کرده براق و تمت    را سینک !کنگوشحرف دختر 
 .تخت روی تاشده هالباس هم اتاقم

 

 و زیرلباس که کشوب   در و رسیده عقلش آوردم شانس
 آنجا تا بود نکرده باز را بود، پخش میانش درهم رو

  .بچیندشان

....... 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و دردرسب   دانشگاه نگهباب   در کردنم کار اول روز چند
  .گذشت شلوغ  

 

 و جیغ صدای که بود ظهر نزدیک ...چهارم یا سوم روز
، واحد از فریاد   .برداشت را حیاط کل آموزیسر

 

 ساختمان، سمت تماشا برای بعیص   دویدند؛یم دانشجوها
ها از بعیص    .کردندیم فرار هم دختر

 

 .بود خورده هم به ساختمان نظم کل

 شد،نیم داخل ایوسیله بود، باال دانشگاه ورودی زنجت  
 .دویدم ساختمان سمتبه پس

 

  صداها رسید راهرو به پایم وقبر 
 
 با اما بود، شده کم تقریبا

 عرض به را پاهایش راهرو وسط که محسب   آقای دیدن
 بود ایستاده و گرفته را پرنده یک گردن کرده، باز شانه
دار شستم  .افتاده اتفاقر  چه شد خت 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 .بزرگتر  کبوتر یک از کیم ها،تزئیب   این از بود کوچگ مرغ
 
 
 .کند شیطنت بود خواسته پرسها از یگ حتما

 

 توک و تک و زدههیجان دانشجوهای مقابلش در
های  .بودند شده جمع ترسیده دختر

 

 .خواباند را رسوصداها محسب   فریاد صدای

 .ریختید همبه رو دانشگاه نظم تمام وضعشه؟ چه این –

 

  .کرد ناله بیچاره مرغ داد، فشار بیشتر  را مرغ گردن

 دانشجو؟ گنیم هم شما به –

 

ها از یگ  .آمد نزدیک دختر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کشتیدش خدا رو تو – 

 

 شنیدم،نیم را صدایش و دیدمنیم را خودش اگر حبر 
 سخت هم ذرهیک شده قدمپیش کیس چه اینکه حدس
 .نبود

 

 توئه؟ مال این !ذاکری –

 .خدا به نه – 

 

 که داد فشار را گلویش و گرفت دانشجوها سمت را مرغ
 اینکه تا شد پرتاب هوا به پر چند زد، وپادست بیچاره
 .شد آرام و کرد خرخر

 

 !جلو بیاد هرکیه؟ صاحبش –

 :کرد التماس و شد نزدیک او به بیشتر  ناری

 

 .کنیدیم شخفه دارید ...داره گناه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شد من متوجه آنیک 

 

، آقای ...یاش – ی یه شما سماوابر  .بگید بهشون چت  
 .نکرده گنایه که مرغه

 

 را رسم .شدیم هردویمان برای دردرس باعث فقط دخالتم
 که دیدم را پاهایش دارلبه کاله زیر از و آوردم پایی   

 .شد متوقف من به نرسیده

 

 .کنمیم شخفه نیاد جلو صاحبش اگه شمارم،یم ۳ تا –

 

 !یک –

 .کند خالص را خودش تا خورد تکاب   بیچاره پرنده  

 

  !دو –

 .کشید دستش از زوربه را آن و پرید سمتش ناری

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .من بدیدش .منه مال –

ببه رسم  گرفته، دزد که کیس مانند محسب   .آمد باال ض 
 .زد لبخند غرور با

 

 
 
 .بود واضح گوید؟یم دروغ که دیدندنیم واقعا

 

 به تازه گرفت،یم خفیق   لرز صدایش گفتیم که دروغ
 کردیم نگاه مرغ به که حاال مثل زد،نیم زل مقابلش طرف

 .نه بقیه به و

 

 !احمق دروغگوی

 

 :زد داد بلند محسب  

 .بیا من با ذاکری !کالساتون رس برین همه –

 

  .برگشت من سمت ناری لرزان نگاه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را هوایش تا نیست فلوری دیگر فهمیدنیم !احمق !احمق
 باشد؟ داشته

 

ها از یگ  :گفت دختر

 .بود هم موش یه –

 

 .رفت باال دوباره همهمه

 رس برید رسی    ع !نکنید زیاد وداغش پیاز !دیگه بسه –
 .کالساتون

 

 .برگردم نگهباب   اتاق به تا افتادم راه زودتر

 

 شده قرمز اشک از که هاب  چشم با ناری بعد ساعت یک
 .شد نگهباب   اتاق وارد بود

 

  نداره، انسانیت ذره یه –
 
 !شغال مرتیکه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کیس تا نشاندمش صندیل روی و بستم رسشپشت را در
 .نکنم رسزنشش توانستمنیم .نبیندش

 

   !فهیمنیم فندق اندازه   –

 

د خودش به بیشتر  را مرغ  .فرسر

 .کشتشیم داشت !عوض   محسب   –

 

 ...ورت یه به !چپت به –

–  
 
 .بود گرفته رو جانسیبل گردن همچی    شغال مرتیکه

 

 .رفت باال کاله خط تا ابروهایم

 ...شناختمیم که سیبیل تنها

 

 بود؟ کجا آبیه؟ چشاش که همون ترکه؟ خواننده –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .رفت غرهچشم

  .گرفت باال آغوشش در را مرغ

 .سیبل این –

 

  .گرفتم اشپرکینه نگاه و مرغ سمت را انگشتم

 جانه؟ سیبل این –

 

  ...آره –

 ...ایهقهوه که چشاش –

 .چاقه هم سیبل چاقه، عوضش –

 

 :زد ترسر  ناری اما بخندم، خواستمیم

 چشمای رنگ یا الغری و چاقر  فقط تو مشکل االن –
 جانه؟ سیبل
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :داد ادامه بدبخبر  با

 .انضبایط کمیته بفرسیر   ومن قراره –

 

  .متنفرن فلور از دانشگاه این مردای نصف !ناری –

 .ببیی    تونننیم رو موفق زن یه .بدبخت حسودای –

 

 کرد؟یم جور بقیه برای را تنفر دلیل اشعمه گفتمیم باید

 .کشتشیم داشت –

 !درک به –

 

 مت    روی و برداشتم رسم از را کالهم بود، شده داغ رسم
 .کوبیدم

 

  مثل دیگه ترم یه –
 
 رو مدرکت بیا، و برو راه این آدم بچه

  .خونه برو بگت  
ا
 از ...هرچ   از بنداز راه کمپی    یه برو اصل



ر خریدز  بانوی بارانی  

 حمایت گرازه و سنجاب و درخت و جونور جک هرچ  
 .کن

 

 .برچید لب

؟یم اخراجم یعب   –  کی  

 

 .دیوثیه کدوم مال مرغه بدونم فقط من –

 !یاشار –

 

 .نیست حالیم مدب ادب االن !چیه؟ –

 .زدم اشاره کیفش به

 داری؟ کاله –

 

؟ –  چ 

 .کامواب   کاله –

 .وایس –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .گرفت سمتم را مرغ .کند باز را کیفش خواست

 .کشید گردن سمتم جویانهمبارزه مرغ

 

–  
 
 .میاد بدشون ازم حیوونا همه

 .کن ولشون ندارن، عقل –

 

یم را من طرف من و سیبل بی    حداقل .ندید را لبخندم
 .گرفت

 

ون سیایه کامواب   کاله کیفش از   دو با آورد بت 
 
 منگوله

  .آویزان

 

 .درنیامد صدایش .کندمشان و انداختم دست

 .شد مردونه حاال –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کشیدمش رسم روی

؟ چیکار خواییم –  کب 

 .تمومه شیفتم دیگه رب  ع یه خونه، برو تو –

 

؟ تو –  چ 

  .بخاری رو گذاشتم عدیس .بابام پیش ناهار برو –

 

ون شلوارم پشت جیب در را پولم کیف  یک .آوردم بت 
ون پنچ   اسکناس  .گرفتم طرفش و کشیدم بت 

 .کمه نونمون بخر، نون راه رس –

 

 ...رو پولش خودم خری،یم من برای –

 

 را اسکناس ناچاربه که کردم نگاهش عصبانیت با چنان
 .رفت و گرفت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ایگوشه و رفتم شاپکاق   به دادم تحویل را شیفت وقبر 
 .تمام ساعت یک دانشجوها، به پشت نشستم،

 

 خندیدند، و زدند حرف دانشگاه صبح خرابکاری از همه
 .بوده کدامشان کار اینکه نگفت، کیس را اصیل خت   ویل

 

یم باید اول از که کاری رفتم، شاپکاق   مسئول پیش
  .کردم

 

 مرغ صاحب خرابکار اسم رفتمیم رئیس دفتر  سمت وقبر 
 .دانستمیم را
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 ناری#

 با حیاط داخل رضا .رسیدم خانه به که بود غروب
 .بود منقل داخل هایزغال زدن باد مشغول بادبزب  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کردید گم راه !خانم ناری !بهبه –

 رو جوابت ندارم نا که نزن طعنه .رضا م،خسته خییل –
 .بدم

 

  .آمد رسشپشت هم یاشار

 زمی    روی را آن که بود دستش داخل سیخ با سیب   یک
 .رفت عقب و گذاشت

 

سید نکرد، نگاهم   شاید کردم، دیر چرا نت 
ا
 نفهمیده اصل

 .نیستم خانه من که بودند

 

 بودی؟ رفته کجا حاال –

 .پرسید را سؤال که برگشتم رضا سمت

 

 ساختمون یه ببینیم، رو ملگ یه بودیم رفته کاوه با –
 .محوطه با کوچیک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 پسندید؟ شازده نگهداری؟ مرکز واسه –

  از خواستیم دلم
 

 .بنشینم کنارشان خستگ

 

  .دوره براش گفت !نه –

 .خندید

 .رفبر  آبادیوسف تا سلق   یه خاطربه پس –

 

 دونید؟یم کجا از شما –

این واسه اینستا !خانوم ناری ارتباطاته، عرص عرص، –
 دنبالبه ناری، و من» بود زده هم کپشن .وقتاست
 چرا موندم فقط .«رسپناهب   حیوانات برای رسپنایه
 .کرد محدود رو کامنتاش

 

 جنابعایل که زمی   ایران تو مونده کیس رضا، یعب   –
؟ نکرده فالوش   بایسر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .زد اشاره اشپرسخاله به بادبزن با

 .نبود من تقصت   یگ این کنم، فالو گفت اون –

 

 را اشمحیلب   دلیل تا دادنیم من به را نگاهش هنوز یاشار
 و نشست .بفهمم

 .چید منقل روی را هاسیخ

 

 :پرسید خنده با شدیم بلند کهدرحایل رضا

؟یم نگاه منقل به جوریاون چرا –  نخوردی؟ ناهار کب 

 

 .کردم جمع را خودم

 .خوردم ساندوی    چ یه بیاد کاوه تا –

 

هنیم رو غذا جای که ساندوی    چ –  .ما پیش بیا شام .گت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بیچاره حیوان به کردم سیع ...بود گاو گوشت منقل روی
 .پیچید همبه دلم اما نکنم، فکر

 

 .خورمنیم گوشت من –

 ...بروو –

 توانستیم همینقدر دیدیم فضاب  آدم اگر اشقیافه
  .شود عجیب

 

 :دادم توضیح

  .شم مجبور وقبر  فقط خورم،یم کم –

سم اگه – ؟ حیوانات حقوق از بشیب   باید چرا، بت 
 

 بگ

 

 و هول بیچاره، ...بود واضح من جواب .زدم لبخند
 .کرد عوض را حرف ترسیده
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...شدیم نگرانت کردی، دیر –

  .بست جمع !...شدیم

 

 و درشتدانه بافت یک .داد تکان ترمحکم را بادبزن یاشار
  از قسمبر  که بود پوشیده وولشل

 
  سینه

 
 محکمش و سنگ

  .دادیم نشان را

 

 شلوار با بود، زده تا ساعد روی تا را بلوزش هایآستی   
 ؟؟...شبیه ...اسلش

 .کسهیچ شبیه بود، خودش یاشار

 

یم محیلکم چرا پس بود، شده نگرانم اگه بداخم آقای –
 کنه؟

 

 به را ترسناک نگاه این حاال تا گرفت، باال را رسش باالخره
  ابروی نافذ، هایچشم آن با بود، نینداخته من

 
 شکسته

 .خوردهگره



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

؟ چ   با شب وقتاین –  برگشبر

 .ایستادم صاف خطاکار هایبچه مثل

 .اسنپ –

 

 نرسوندت؟ چ   واسه –

 ...برم باهاش منم خواستیم بود، دعوت مهموب   شب –

 

 .بود بهتر  جذبه و اخم این از نکردنش نگاه همان

 !خب –

 .دهم ادامه کرد وادارم تحکم با

 

 برسوندم، خواست نمیام، گفتم هم وقبر  ...دیگه همی    –
 .نذاشتم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

نیم ویل بود، نکرده اضار هم زیاد رساندم برای کاوه البته
 .بگویم یاشار به را این توانستم

 

 کردی؟ فالو وباباش راسبر  –

 توبیخ از من نجات و جو کردن آرام در سیع که بود رضا
 .داشت

 

 چطور؟ –

 پولدار خارجیای که اینا از داره، گردشگری تور یه انگار –
 .خاص تورهای میارن، رو

 

  از
 

 دوشم روی را بندش کرد،یم سنگیب   کیفم حبر  خستگ
 .انداختم

 

 باریه کاوه شنیدم .دارن درآمد همهاین که توریه چه –
 کار تو کنم فکر زد،یم حرف تلفب   گمرک درباره   داشت

 .باشه واردات صادرات



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

–  
 
 .مطمئنم رو تور ویل دونم،نیم رو شغالش بقیه

 :داد دستور یاشار

 بیا کن عوض ولباسات برو .شهیم حاض   داره کباب –
 ...ما واحد

 

 .باشید راحت شما که برم خورم،نیم گفتم که من –

 

 .شدی مرده مثل ...موندی گرسنه صبح از –

 

 !مرده؟ خداب   مرده؟ اما بود، پریده شاید رنگم

 شد؟نیم پیدا تریمهربانانه تشبیه هیچ

 .نگراب   ابزار بابت ممنون –
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شد بلند رضا

  .باشیم هم دور امشب ...دیگه بیا ناری، –

 .بدم دونه سیبل به برم –

 

 .داد نشان یاشار دست رضا

 .زده نوک دستشم داده، –

 

عصباب   نگاه ارداهب   شستش، انگشت کنار کبودی دیدن با
  سمت ام

 
 راهرو ته بزرگ کارتن یک حاال که سیبل خانه

 .چرخید بود

 

–  
 
  ...وحیسر  زنیکه

 .خندید قاهقاه رضا

 

 بدید شوهرش ...بیچاره مرغ رس به زده تنهاب   کنم فکر –
 .بره

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .ندهد را جوابش نتوانست یاشار

 .کنیم پیدا براش تاتلیس ابرام یه –

 

 .خندیدند بلند هردو باراین

 .لوسید خییل –

 .رفتم باال هاپله از و ندادم محل

 

 گذاشته شمعک روی دانشگاه به رفیر   موقع را هابخاری
 .بود رسد رسد   اتاقم هوای بودم،

 

 
 
  یک در زندیک

 
 آن به که داشت عجیب   حس خایل خانه

 ...کردمنیم عادت

 

، نه گذشت،یم فلور رفیر   از هفته یک
 

ی، نه زنگ  خت 
 ...هیچ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 با کیم بوده حقش فلور که کنم تکرار خودم با کردم سیع
 دلداری، برای هایمواگویه تمام با اما کند، خلوت خودش
 هنوز رفتم، هال به و کردم عوض را هایملباس وقبر 

  .بود آورعذاب خانه سکوت

 

  من
ا
 انگار بار این اما بودم، مانده تنها خانه در هم قبل
  ...داشت فرق جنسش

  ...آمدنیم عمه

 حس که آنقدر زیاد، خییل ...بود شده تنگ برایش دلم
 
 

 .کردمیم خفگ

 

 مهماب   به رفیر   برای ایبهانه باید ...بمانم تنها توانستمنیم
 .کردیم امبیچاره بغض وگرنه کردمیم جور همسایه

 

 .بود کرده زخم را یاشار دست بدجنس مرغ

  ...پماد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و کردم رس شال برداشتم، یخچال از را کاالندوال پماد
 .رفتم شانخانه در پشت

 

  .کرد باز بزرگ لبخند یک با را در رضا

 !خوار؟گیاه چطوری، –

 

  گرمای از هریم
 
 .نشست صورتم به زندیک

  ...بودند انداخته سفره و کرده جمع را هال وسط

 

 .زد چشمک رضا

 .میای دونستیمیم .گذاشتیم بشقابتم –

 

 گفیر   «تو بفرما» با .کشیدیم کباب پدرش برای یاشار
 .بستم را در و شدم داخل عبدی عمو

 

 پاهایش که سمبر  آن .داد نشانم را کنارش دست با عمو
 .بود کرده دراز زمی    روی خالفش را



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بشی    –

 

 کالمب   گذاشت، خایل بشقاب روی کباب   سیخ یاشار
 .کرد پذیراب  
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  ...نعناب   دوغ و کباب و نان

 

 .بود شب آن شام رسسبد گل رسحال عبدی   عمو

 کرد؟ چیکار محسب   با مدیر –

 

 .انداخت باال ایشانه یاش

اف بود رفته خودش خانومناری .هیچ   –  .منه مرغ که اعتر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 من سمت و کند نان از ایتکه لبخند، با عبدی عمو
 .برگشت

 .دربیاره تو رس رو عمه تالق   نشد پس –

 .چرخیدم سمتش

 

؟ –  !تالق 

 رو چشمش تعمه بود اومده که اوال همون ...آره –
 اهل این نکن، گفیر   بهش هرچ   ...بود واردتازه .گرفت
  ...نکرد فایده نیست، کردن شوهر

 

 .شدنیم بسته تعجب از دهانم هم بود، گرفته امخنده هم

 

 تو هم خدابنده اون کرد، واسطه رو دانشگاه رئیس –
 قشنگ ویل ذاکری خانم ...گفت تعمه به رودربایسبر 

 دهنش هرچ   مردا دفتر  توی رفت کرد؛ یخش روی سنگ
 انتقایل بود نزدیک بدبخت محسب   .گفت بهش رسید
ه  .بگت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

؟ آقای –  !!محسب 

  ...آره –

 .خندیدم ناباور و کوتاه

 

 دونم؟نیم چرا من پس –

 ...گذشته سایل چهار یه .پیشه سال چند مال –

 

  ...دانستمنیم که نداشت تعجب  

 روز چند تا فوقش افتادیم برایش بدی اتفاق اگر عمه
 .زدنیم حرف کرد،یم بدخلقر 

 

 هاظرف خودم و گذاشتم مردها برای را سفره شام از بعد
 .شستم را

 

 .چید سیب   در و برداشت فنجان .آمد یاشار آبکیسر  موقع



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  از
 
 یک اندازه   کبودی یک دیدم، را دستش چشم گوشه

 ...سکه

 

 
 
  .بستم را آب شت   فورا

 .کن صت   ...یاش –

 .برگشت سمتم

 

ون شلوارم جیب از را پماد  .آوردم بت 

  .آوردم دستت برای –

 

 .برداشت را قوری توجهب  

 .شده خوب صبح تا –

 

  با و رفتم جلو
 
مندیک   .کردم خواهش رسر

 .بزنم پماد بهش بذار بود، من تقصت   –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .آورد جلو دست اضارم از شدن خالص برای

 انگشت با خواستم ریختم، دستش پشت را پماد ایذره
 .کشید عقب را دستش که کنم پخشش

 

 .کرد وپالیشپخش رسانگشت حرکت یک با خودش

 

 را زبرش و بزرگ هایدست که بار هر نبود، خودم دست
 .شدیم ریشریش قلبم دیدمیم

 

 .شده ترک بخرم، پماد دستت برای باید –

 ...ناری –

 

 :کردم زمزمه اختیارب  

 .جانم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :پرسید نرم ویل کرد اخم شنیدنش با

؟ خودت مواظب –  هسبر

 

  به را رسم .بود کاوه منظورش
 
 .آوردم پایی    تأیید نشانه

 

 ...اومدی کردی خوب –

  کوچگ و غمگی    لبخند
 
 .کرد النه لبم گوشه

 

  دیگه شدم، بدعادت –
 
 .ندارم رو تنهاب   حوصله
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 .کرد مکث ایلحظه

 .کرده عادت بهت بابام –

 

 .گرفت جا هایملب روی و خزید قلبم ته از لبخندی



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .اینجایید که خوشحالم ...خییل دارم، دوستش منم –
 ...اینجا بیاید بوده خدا کار ...کنمیم فکر وقتا بعیص  
 
 
  ...مادرم و پدر خونه

 

 قضاوتم هایمحرف باقر  خاطربه اینکه ترس از را نگاهم
 .دزدیدم اشزدهخاک هایایقهوه از کند

 

یم حس زندگیم توی رو روحشون حضور بار اولی    برای –
 .خوبید خییل شماها .کنم

 

  ...شد مشت دستش که دیدم

 صورتش به و آورد باال را نگاهم هایش،رگ شدن برجسته
 .داد ناخوانا و عجیب نگاه آن با

 

 از کردم سیع و رفتم ترنزدیک چرا؟ کردم؟ اشعصباب  
 .رسدربیاورم حالش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 یه فقط ...بینمواقع همیشه من ببخشید، ...ببخشید –
 ...شدم احساسابر  لحظه

 

 ...ناری –

 .بود غریبه اشگرفته صدای

 ...زندگیتم بده  آدم من –

 

 .گرفت محکم را بازویم

 ...و پدر همون ارواح به رو تو –

 

 را اشجمله نتوانست .رفت پایی    و باال گلویش سیبک
 .کند کامل

 ...حرق   دیگه ...ببخشید ...یاش شدی، چ   –

 

ببه را بازویم  کنارم از تندباد مثل و کرد رها ض 
 ...ورودی در صدای بعد و ...گذشت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  آمدم خودم به اینکه محضبه
 
خانه از فورا ون آشت    بت 

  ...زدم

 

نیمه حیاط و پنجره سمت .دیدندیم اخبار رضا و عمو
  ...کشیدم گردن روشن

 .نبود پیدا باید که آن از ایسایه حبر 

 

خانه به سسبر  با  داریدسته هایلیوان در و برگشتم آشت  
  ...ریختم چای بود چیده که

 

 یاشار پرت حواسم نشستم عمو و رضا کنار وقبر  حبر 
 .بود

 

  ...کردم فکر و کردم فکر

  ریخت؟ همبه را او امجمله کدام حرف؟ کدام

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 از نداشت دلییل شد؟ ناراحت دارم دوستشان اینکه از
 
 

سد خودشان به من وابستگ   ...بتر

 

 به هاوسیله و کباب منقل با بعد ساعتنیم وقبر 
خانه   ...بود صامت و ساکت برگشت آشت  

 

 من به کوچک هرچند رسنچ   که حرکبر  هیچ ب   نگاه،ب  
 .بدهد

................ 
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 یاشار#

 

 گردنشال دورتر متر  چند شدم، خارج که دانشگاه در از
 زد؛یم راهنما همسایه دختر  گردن دور پیچیده نخودی
ی شدید باران زیر بود ناری  .پایت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 گرفت جاده از را اشرسمازده نگاه .کردم ترمز پایش کنار
 .داد جیب داخل به و

 

 .آمد جلو قدم چند

 !سماوابر  آقای سالم، –

 

 .بود شده کال هوا سوز از هایشلب

 !باال بیا وایسادی؟ بارون تو چ   واسه –

 

 .جاب   یه تا بریم همدیگه با بود قرار .مکاوه منتظر !نه –

 

  از آب ایچکه
 
 جوش به را خونم و چکید اشمقنعه گوشه

  .آورد

 .بزن حرف بعد باال بیا –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .نشست شاگرد صندیل روی و کرد باز را در

؟ قرار چند ساعت –  داشبر

 

 .دوازده –

 .شده دو ساعت االن –

 

 .کرد خشک را صورتش کاغذی دستمال با

 موندم نمازخونه کمیه .کنهیم دیر گفت زد زنگ یک –
 .منتظرشم اینجا ساعته یک کوچه، رس اومدم بعد

 

  !مسئولیتب   مردک

 از و گذاشت کیفش کوچک جیب در را خیس دستمال
  .گرفت آغوش در را خودش رسما

 

ل لرزید که خودش به .بود خیس خیس هایشلباس  کنتر
 .دادم دست از را زبانم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

–  
 
  !!کاشته رو تو بارون این توی جاکش مرتیکه

ا
 چرا اصل

 نیاوردی؟ ماشی   

 

 .اومدم اتوبوس با صبح دنبالم، بیاد بود قرار –

 !کاشته؟ اینجا رو تو ساعت دو بعد –

 

 .شد جمع خودش در بیشتر 

  !یاشار نشو، عصباب   –
 
 .اومده پیش براش کاری حتما

 

  .بریم ببند درو –

 .بیاد که مونمیم !نه –

 

  .بستم را در و شدم خم پایش روی از

 .کب  یم بیجا تو –

 

 .شهیم ناراحت نیستم بینهیم میاد االن کاریه؟ چه این –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .دادم فشار گاز روی را پایم

؟ که بزب   لرز خیابون گوشه بارون این تو  –  منتظریسر
 
ا
  .نبایسر  که بهتر  اصل

 
 رسده؟ هوا گهنیم .اوزگل مرتیکه

 

 ...دهنت از چیه اینا –

 
ا
 .گویدیم چه شنیدمنیم اصل

 

ون زیرش از را کاپشنم انداختم دست  سمتش و کشیدم بت 
 .بپوشد تا کردم پرت
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  !واین بپوش –
ا
 با من .موندی منتظرش کردی بیخود اصل

 .رمنیم توالت تا اون حرف

 

 !کن بس –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 نداره عرضه وقبر  مرتیکه کرده غلط گم؟یم دروغ مگه –
 بارون این تو کردی خودب   هم تو !زنهیم حرف کنه عمل
یم دادت به یک بیفبر  بخوری رسما .وایسادی پالنگهیه

 ...نیست دیگه که فلور رسه؟

 

  ...برگشت سمتش که رسم بود، عجیب بودنش ساکت

 .کردیم نگاهم خندان هاب  لب با و داده تکیه صندیل به

 

  کردی؟ باز چرا رو نیشت –

 .نداد جواب

 !کری؟ !ناری –

 

ای گوشام چرا دونمنیم االن ویل نیستم، کر – یم دیگه چت  
 .شنوه

؟ چ   –
ا
 مثل

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 من ناری گهیم بهم داره مهربون و نگران آقای یه –
 موندی چرا بارون تو آخه .باش خودت مواظب نگرانتم،
م رسم به گیل چه من بیسر  مریض .خوب دختر   .بگت 

 

  این من –
ُ
 .نگفتم رو مزخرافا ...ک

 یم داری –
 
 قدیم، یاشار مثل نبودم مهم برات اگه .دیگه یک

 ...نگرانیم ویل ...رفبر یم و گرفبر یم ندیده ومن

 

 ...نشو خر –

 .کرد بم را صدایش و کوبید امشانه روی دست با

 !سماوابر  جناب باش، داشته کالم عفت –

  ...کدوم عفت –

 

 :داد ادامه خندان

 .یاشار نگرانیم، –

 

 .دادم تکان صورتش در عصب   را انگشتم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شو ساکت ست،کلمه دو فقط !شو ساکت –

 .بداخالق چشم، –

 

 من گفت؛یم راست پدرم جان به .کردم لرز من او جایبه
  .بودم نگرانش

 

دنده بودم حاض   خاطرشبه لرزید خودش به زدهباران وقبر 
 .بشکنم را کاوه های

 

 .دانمنیم بود؟ مخاطبم درونم خر یا گفتم ناری به

 

 .بشم نگرانت بایدم .داری رو بابام هوای دوستیم، –

 

 .انداخت باال ایشانه

ی که من –   .نگفتم چت  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 شیطنت نکردیم، گوش آهنگ نزدیم، حرف رسیدن تا
  .نکرد

 
  ...بود شده خسته حتما

 
 .حتما

 

 .انداخت پایش زیر به نگایه باریک فقط

  نداره؟ بخاری ماشینت –

  رسدته؟ –

 

 .داد تکان هوا در دسبر  دستپاچه

 .پرسیدم همینجوری ...نه –

 

  .کردیم حاشا نشدنم ناراحت برای و بود رسدش

 

 داخل االن باید ناری شدم، زده جیپم از بار اولی    برای
 .روشن بخاری و راحت هایصندیل آن با بود، کاوه ماشی   

......... 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 نبود، آشنا در پشت مرد .کوبید در به دست با کیس
 .لبخند یک با داشت گردی صورت و روشن پوست

 .بفرمایید –

 

 مرغ اینکه مثل .هستم بهامی    برادر من !جناب ببخشید –
 .دانشگاه آورده رو مامانم

 

 که دربرود دهانم از خواست جانسیبل اسم ایلحظه
ل را خودم   اما کردم، کنتر

 
 .شود وارد تا رفتم کنار فورا

 

یدش؟ اومدید –  بت 

  به صبح از خانومناری
 
 اشحوصله جانسیبل اینکه بهانه

 هم لعنبر  آن کرد، ول حیاط در را وحیسر  مرغ رسرفته،
 .بود کشیده گند به را حیاط تمام

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خت   .دادن من به رو شما آدرس دانشکده، دفتر  رفتم –
 هستید؟ که جریان در بهتون؟ دادن

 

 .من با گرفیر   تماس تو، بفرمایید –

 کجاست؟ من امانبر  –

 

 .وجود اعالم و کرد قدقد سیبل

  .کشید طول گرفتنش تا ایدقیقه پنج غریبه برای

  .نداشت ربیط من به نرفتم، جلو

 

م جشن تا ریختم فالکس از چای فنجان یک عوضش  .بگت 

نفس کرد،یم غرغر زیرلب طورکههمان گرفت، که را مرغ 
  .نشست پله روی زناننفس

 

  .دادم نشان را چای فالکس

  چای؟ –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .نه –

 

ی ماشی    به نگایه  .انداخت تعمت 

؟ دانشگاه –  نگهباب 

 .کار دنبال برم باید بشه خوب که پدرم .موقبر  –

 

 .داشت نگهش و خندید مرد کند، فرار تا کرد تقال مرغ

 بسه .زندگیتخونه رس گردونم برت باید !کجا؟ ...یه –
 .کردی سیاحت مجردی هرچ  

 

 .نداشت رفیر   خیال و بود نشسته

  .چرخید حیاط دور نگاهش

 

 خودته؟ ماشی    –

ی مال –  ...مشتر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

کاری حاال –   نگهبان؟ یا تعمت 

 .دو هر و کدومهیچ –

 

 .کرد برانداز را رساپایم بار این

 دادی؟ امتحان نشاب  آتش –

 

ایطشون باید ویل نه، –  .باشه سخت رسر

 

ن،یم امتحان –   نظر از کنم فکر گت 
 
 ردیف جسماب   آمادیک

 .کمه ما شغل برای داوطلب ارگانها بقیه به نسبت .بایسر 

 

؟ نشانآتش –  هسبر

 .آره –

 

 .خواند را فکرم کنمیم فکر .آمدنیم بزرگش شکم به
 :گفت و خندید



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 دستپخت شاهکار اینم .بودم مجرد دادم، که امتحان –
 .خانومه

 

 .نبود ناراض   شاهکار از هم چندان انگار

 .آمد ساختمان داخل از بابا صدای

 .زننیم درو زنگ –

 

 .دست در قابلمه یک با بود، در پشت رضا بار این

 

 ۲۱۶_پارت#

 

 .شم مرخص من –

  .بود آمده کنارمان آتشنشان

 

وی دنبال ما واحد .کن یادداشت رو مشماره –   .جدیده نت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 دقیقه ده که داشت معب   چه زدم، گره سینه به را دستم
  .بروم شاناداره به تا دادیم شماره نگذشته، آمدنش از

 

ون را اشگویسر  گذاشت، زمی    را قابلمه فوری اما رضا  بت 
 .گرفت را طرف کار محل آدرس حبر  و آورد

 

 کمک برای که هاب  دست به .کردمیم نگاه فقط هنوز من
 .بودم بدبی    عجیب شدندیم دراز سمتم به

 

ان کن فکر –  .مادرم امانت داشیر   نگه جت 

 نیش و زدهذوق هایچشم را این شد، کیفور حساب   رضا
  .گفتیم بازش

 

یم آسمان از که ایقطره هر با هنوز حالش به خوش
 .شدیم امیدوار باران به چکید

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .گرفت باال را قابلمه غریبه رفیر   با

 .پخیر  یم آش داشیر   خواهرا –

 

 جانسیبل ناچ   کردم، شدهتزیی    هایرسامیک به نگایه
 دخیل من به کشید،یم را کردنش تمت    زحمت باید خودش
 .نداشت

 

 زرد، هایرشته با آیسر  .کشیدم بابا برای پر کاسه یک
 
 
خاله ریخت،یم آش داخل زردچوبه که بود مادرم سلیقه
 .کردیم خراب را اشمزه و زدیم رب فرزانه

 

 شکار گردشگری تور باباش عجیبنا، هم پرس و پدر این –
  ...حیوونا حقوق مدافع پرسش .داره

 

 
 
 .شد متوقف دستم در بعدی کاسه

 داره؟ چ   باباش !کن صت   !کن صت   –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...اومده گوگل کب   رسچ یه .نیست قایمگ چت    –

 

–  
ا
 رنیم یعب   ایه؟صیغه چه دیگه شکار گردشگری اصل
؟یم شکار رو حیوونا وسطش گردش،  کی  

 

 .کشید هورت را قاشقش

 با ما زدن گنجیشک مثل نه ...دوربی    و دولول تفنگ با –
کمون  .تت 

 

 .ذارهنیم دولت کرد؟ شکار رو حیوونا شهیم مگه _
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 هم بانمحیط زیسته، محیط نظر زیر زده نت تو –
 بودن زده قوش هست، اینستا داخل عکسا .رهیم باهاشون
 .هوا این شاخاش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .برد باال اندازه دادن نشان برای را هایشدست و

 

 شه؟یم مگه –

همه دالر مشت یک واسه مملکت، این تو نشه؟ چرا –
 .شهیم چ  

 

سیبل کردمنیم هم شک کشتنش برای که ایپرنده تنها
 .نداشت دلییل دیگر رفتنش با آنهم که بود جان

 

 دونه؟یم ناری –

 .بود گرم آشش به رسش

 

–  
 
  .بهش پرسه بابای درباره   بودم گفته ...دیگه حتما

ی خودش پس  .بود نگفته ناری به چت  

 

دم شکارچیا با بعد رفته، انظبایط کمیته تا مرغ یه واسه –
 .روشنه روز مثل دونه،نیم اون شه؟یم خور



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .شد درشت رضا هایچشم

 باشه؟ نفهمیده حاال تا شهیم مگه –

 

ه من به هوشیار هایم،اخم دیدن با بابا  .شد خت 

 یاشار؟ بده، برن شکار _

 

ی .دادم نشان غذا گرم را رسم مرد که بود نشده چت    را پت 
سانم   .بتر

 .دیگه شغله اینم ...نه –

 

 کجاست؟ حاال خودش –

 .دادم را رضا جواب

 .دونمنیم –

 

 .زدیم نیش گلویم به پنجره پشت تا رسیده تاریگ حبر 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

یم خدا فقط را مانده کجا بود؛ نیامده خانه به هنوز ناری
 .دانست

 

 ...شد دلواپیس موریانه هزار از ایملقمه ذهنم

......... 

 

 ناری#

  به دیروقت
 
  از بود، محض حماقت رفیر   کاوه خانه

 
 خستگ

  .برگردم خانه به خواستمیم و بودم هالک درحال

 

 دوستانش شدم مطمی    وقبر  فقط آوردنم برای اضارش
 .داد نتیجه هستند خانه در هم

 

 جمع آپارتمانش در شانهمه شدند،یم نفری دوازده ده
  مسابقات به تا بودند شده

 
  .بروند شبانه رانندیک

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و مدام .نشستندنیم حبر  هایشانخییل هیجان شدت از
 تعریف خاطره و خواندندیم کری زدند،یم حرف پرحرارت

 .کردندیم

 

 چند همان ظرف کند، عوض لباس تا رفت اتاقش به کاوه
 .افتاد امخسته اعصاب جان به ستار دقیقه

 

 .افتادی راه مسابقه؟ میای –
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  .بده نشونم رو حلزونش اومدم فقط .خونه رمیم زود –

 

  .شد کوبیده صورتم به بلندش پوزخند

 زنه؟یم روپاب   که همون –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 در حضور برای دلیلم دیدم تازه تمسخرش از پر جواب با
 .داشتم نگه صاف را گردنم اما بوده، مسخره چقدر آنجا

 

 .جنتلمنه یه کاوه –

 .نشست بزرگ «!خودبر  خر» یک نگاهش در

 

–  
 
 پرس؟ یه مجردیخونه اومدی حلزون دیدن واسه واقعا

 

 و شمرده اما دهم، توضیح او به نیست احتیاچ   دانستمیم
 .گفتم را بودنم آنجا دلیل برایش عصب  

 

یم حیوانات، درمان کلینیک یه رفتیم هم با امروز –
 بریم رس یه گفت کاوه .بزنیم حرف اونجا دکتر  با خواستیم

 بچه کیل حلزونش گفت .اسنپ بزنه زنگ بعد ش،خونه
 منم شید جمع قراره اینجا هم شماها دونستمیم ...آورده
  .شدم راض  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تماشای رسگرم را خودم کردم سیع بحث از فرار برای
 .دهم نشان اطرف

 

رم، هایکاغذدیواری ،رسامیک –مشگ هایوسیله با ک 
  .شیک و طویس

 

 کشید،یم ونشانخط برایم توانش تمام با منطقم حاال اما
  .بود سوزانده من اعتماد برای را فرصتش کاوه

 

 حیوانابر  پناهگاه کارهای برای ماندونفره هایچرخیدن ته
  بود شده برسد، سامان به نبود قرار هرگز انگار که

 
 خانه

  ...ویل بروم، زود شد قرار .کاوه

 

ی ستار،  که سفید سانبر بیست دامن و قرمز تاپ با دختر
  ...داد نشانم را بود نشسته شهیاد پای روی

 

 نه؟ مگه توئه، شبیه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون هایملب از متعجب   و اجازهب   خنده    .پرید بت 

 

؟یم چ   –
 
 یک

 :زد پچ پایی    صداب   با و آورد نزدیک را رسش

 

ی یه – ه درباره   چت    فهمیدی هم تو .نیست درست دختر
  !نه؟ مگه

 

 .دادم تکیه صندیل به بود، غنیمت او از فاصله سانت یک

  ...ستارخان داریا، دوست بازیپلیس –

 

 ...دختر  زدی، رو کاوه مخ اسایس خییل –
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 به
 
  .خندیدم سادیک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 یم چ   –
 
 !تو؟ یک

 

ه گمیم –  .کرده کرایه سفاریسر  کاوه، ...توئه شبیه دختر

 

 .رنگبلوط موهاب   با بود، قدبلند و الغر

؟یم چ   –
 
 ....کرایه شهیم مگه ...آدمه اون یک

 

  ...دییم مشخصات و خاله به زب  یم زنگ یه نشه؟ چرا –

 

 .زد بشکن

ل درب در تحویل –  .مت  

 

  ...فروخت کرد، کرایه خرید، شدیم را هاآدم

  ...یاشار هایچشم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 پیش، مدبر  از که خاری ...خلید امسینه درون خاری
  ...بود شده آنجا ساکن

 

ه –  مهمونا جزو یعب   ما، با .بود اینجا ما از قبل دختر
 .نیومده شب ۱۲ چرا ناراحته کاوه .نیست

 

 .نکردم پاکش ندادن آتو برای اما ماسید، لب روی لبخندم
 :داد ادامه

 

–  
 
ه اتفاقا ی دنبال کاسبه، دختر  .گشتیم مشتر

 

  شکندندان هایجواب ...شد قفل فکم
 

 در را همیشگ
 .نداشتم آستی   

 

اری، از ریزشده هاب  چشم با  .کردم نگاهش مستقیم بت  

 چیه؟ من به ربطش خونه، میاره دختر  کاوه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کرد قفل همبه را انگشتانش و آورد جلو را رسش

  .خوابهیم باهاشون تو به کردن فکر با و میاره رو اونا –

 

 جایم از ناگهان باشد، کشیده زبانه پایم زیر آتش انگار
 .شدم بلند

 

 مریضش فکر بود توانسته .زد رسگریم از برقر  هایشچشم
 .فروکند رسم در را

 

 با و رفتمیم باید فقط .بودم بلد هم خودم را گرفیر   اسنپ
  .کردمیم خداحافیط   کاوه

 

 .بود بازنیمه دری گذاشتم، راهرو به قدم

 

، نورپردازی ...کردم باز کامل را در  یک شبیه را اتاق آب 
 .کردیم رویا

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 هایمایه و آب با بود دیوار یک !نه ...بزرگ آکواریوم
  ..رنگارنگ کوچک، و بزرگ

 

  ...دلفی    طرح روتخبر  با دونفره تخت یک کنارش

 از و شد بخار اتاق جادوی تمام و افتاد تخت به نگاهم
  .رفت بی   

 

  به کردن فکر از اممعده
 
 آلودیگناه هایآغویسر هم همه

  ....پیچید همبه بود افتاده اتفاق تخت آن در که

 

 
 
 .آوردیم اینجا به هم را موبلویط دختر  امشب حتما

 

 ۲۲۰_پارت#

 

ون پاروان پشت از کاوه   ...آمد بت 

  ...دید مرا کشید، پایی    رس از که را بلوزش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

، و صمییم خییل  اتاقش به رسی روز هر انگار خودماب 
 .زد اشاره ایگوشه به بزنم

 

 دیدی؟ رو حلزونابچه –

  .بود دریاب   دیوار کنار کوچک آکواریوم یک

 

  طالب   حلزون
 
 زرد هاینقطه ...اشدیواره روی بزریک

  هم کوچک
 
 .بودند هایشبچه حتما

 

 .برم خوامیم من –

 .شد خشک لبش روی لبخند

 کجا؟ –

 

 راهش رس و پیچید هوهوکنان رسم در ستار هایحرف
  ...بلعید را خوب فکرهای تمام

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یل م فاصله او از اینکه برای نداشتم، پاهایم روی کنتر  بگت 
 .گذاشتم عقب به قدیم

 

 تنفری با .برید امان تهوع و برگشت تخت به ارادهب   نگاهم
 :کردم زمزمه خراشید، را گلویم که

 

 .تونمنیم من .کنه کمکت کنمیم معرق   بهت رو یگ –

 

 .کرد برانداز را صورتم موشکاف و جدی نگاهش

ی ستار –  آره؟ گفته؟ چت  

 

ل را خودم اشعوض   دوست جلوی هرچقدر  کرده کنتر
به بود داده نشانم که حقیقبر  از حالم دیدم،یم حاال بودم
  .خوردیم هم

 

 عمد از اینکه اما بخوابد، فرویسر تن هر با توانستیم
ی   ...بیاورد را من شبیه دختر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 !ناری؟ –

د، را دستم خواست  .کشیدم عقب بیشتر  را خودم بگت 

 

  .نشست دلخوری هایشچشم ته

؟یم فرار چرا – ندیده من مگه کب   کردی فکر م؟دختر
  ...االن

 

 .زدم پوزخند

 .دیدی زیاد که دختر  –

ه زدهبهت   ...ماند امخت 

 

 .نشست خون به هایشچشم ایثانیهبه

 .گذشته خودش حد از دیگه !کشمشیم –

 

  بعد اتفاقات تمام
 
  .بود کابوس شبیه واقعا



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 دست .رساند هال به را خودش بلند هاب  گام با و زد کنارم
  به

 
 .کشیدش باال و انداخت ستار یقه

 

 .یسر یم هارتر کنمیم وتمالحظه هرچ   –

 .خندید و گرفت باال وارتسلیم را هایشدست ستار

 

 ته؟چه !یه –

 خوندی؟ گوشش تو چ   تو؟ یا مهچه من –

 

 اما برگشت، من سمت ستار پنهان خشم از پر نگاه
  .بود مانده باقر  هنوز لبخندش

 

  از من
 
 .ترسیدمیم مرد این کینه

 .رفتم جلو

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی اون .کن ولش !کاوه –  .نگفته چت  

 

 ۲۲۱_پارت#

 

د را اشیقه ترمحکم توجهب   کاوه   و فرسر

 .داد تکانش

؟یم زرزر گوشش تو مدام دونمنیم کردی فکر –  کب 

 

 تظاهرش نقاب .نشست کاوه مشت روی ستار انگشتان
  .رفت کنار

 

 تور تو آسه و آک دختر  هرچ   نیست قرار !کردم خوب –
؟  کب 

 

 گر هایمگونه خجالت از کنجکاو چشم همهآن جلوی
 .خورد گره بیشتر  کاوه ابروهای .گرفت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 چیه؟ منظورت –

 ...حاال حاال –

 

 :زد داد دوستانش سمت کاوه

ون – ون برید تونهمه !بت   حرف آشغال این با من !بت 
 .دارم

 

 فریاد ویل کند، میانجیگری تا آمد جلو همیشه مثل شهیاد
 .پراند جا از را او حبر  همه، کاوه

ون –  !بت 

 

 غرغرکنان و کردند جمع را هایشانوسیله دختر  و پرس
ون  .رفتند بت 

 

  .کرد پاآن و پااین کیم اما سفاریسر  دختر 

  زشبر  پوزخند
 
  .نشست ستار هایلب گوشه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خدماتشون بمونن یا کب  یم تسویه ...منتظرن مادمازل –
 بدن؟ رو

 

 :گفت او به نگاهب   کاوه

، روی بذار کارت شماره –  !کن گم رو گورت مت  

 

 شلوار خواست .پوشید را جلوبازش مانتوی رسی    ع دختر 
ون شو، گم» داد با که کند پابه را ساپورتش  آن کاوه «!بت 

ون لخت هاب  ساق با و کشید مشت به را  .دوید بت 

 

 .انداختم امشانه روی را کیفم بند هم من

 .بمون تو –

 

 .رمیم .خوادنیم تماشاچ   دعواتون –

 .نشنید را صدایم کنم فکر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

مشت با دو هر حاال .زد پس خشونت با را دستش ستار
 .بودند ایستاده هم رویروبه شدهگره هاب  

 

  نه؟ مگه کیاناست، دردت –

 !آره کن فرض تو –

 

 .نبود من با وقتهیچ کیا –

 و دور تش،گرفته چشمم گفتم بهت تا نبودی تو پس –
 !!درآوردیش؟ چنگم از و کردی موسموس برش

 

 رویشروبه زده   آخرسیم به مرد برای رسد و شمرده کاوه،
 .آورد دلیل

 

بچه من بود، سالش شونزده اومد، خوشت ازش تو وقبر  –
 .نیستم باز

 

 :داد ادامه ستار غرش به توجهب  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 شونزده همون –
 
 تا ش،باله مرب   خوابید، مربیش با سالگ

 .بودن باهم سال چند

 

  اون نه، هم کسهیچ .کردم باور منم –
 
  مرتیکه

 
 اون !بنگ

ا شبیه که  ....هرگز کیا .بود دختر

 

 ۲۲۲_پارت#

 

  .زد گره سینه به را اشکردهمشت هایدست کاوه

 

 شمردهکشته کیا .پس یادته رو ههرقاصه مرد ...آره –
 بهشون کیس تا شونخونه برم بار چند کرد التماس .بود
یم رو هردوشون پوست بردیم بو باباش اگه .نکنه شک
 .کند

 

 .خندید تمسخر از پر و کوتاه ستار

 یم ور و شعر داری –
 
 .یک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

س؛ بابام از –  .دونهیم اونم بت 

 

 .آورد پایی    را ستار صدای تردید از هاب  رگه کمکم

 .بود زنا شبیه .کردم باور منم –

 

 سوراخ از رو مار نرمش و چرب زبون با !همون آره، –
ون  فقط وایسه گاو عی    که نبود تو مثل .کشیدیم بت 
ه  .بود باهاش سال چهار .نزنه حرف و کنه نگاه رو دختر
 از که پوالب   با االنم .رفت گذشت، پل از خرش که وقبر 
  .داره باله آموزشگاه آنجلسلس تو تیغید کیا

 

  به ستار مشت
 
 .خورد کاوه شانه

 یم دروغ سگ عی    –
 
 .یک

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دلت حرف و بری جلو نداشبر  عرضه گذشته، سال سه –
؟ رو  از .بود سالش بیست تازه کیا رفت پرسه وقبر  بزب 
 ...شدی کور کردی، انبار دلت تو کینه بس

 

  به را مشت دومی   
 
 .کوبید کاوه سینه

 .بودید هم با جاهمه !دروغگو نامرد –

 

 همه وقبر  ...دبستان اول از بودیم هم با هم تو و من –
  تو بودم، پشتت من حرومزاده گفیر  یم بهت

 
 مدرسه

 من شد،نیم خوردم باهات هیشگ حسابیاآدم و پولدارا
 ...بقیه قایط آوردمت

 

 !شو خفه –

 !کردنیم تمامش شد،نیم ساکت کاوه

،یم –   بقیه !ستار دوب 
 
 یه تو شناختنت، درست واقعا

 ...هسبر  واقیع حرومزاده  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  اشتباه رویشروبه انفجار آماده   مرد کردن تحریک
 
 بزریک

 .بود

، حرومزاده – تب   توب   !غت 

 

 به مشت با و پیچید کاوه گردن دور را دستش شده،دیوانه
 .کوبید شکمش

 

 .بروم که کردم باز را در

 اتاق در پردردش آه و خورد کاوه به که سوم و دوم مشت
 .شد سست انگشتانم پیچید،

 

 ۲۲۳_پارت#

 

 پراند که مشبر  ویل کند، دفاع خودش از کرد سیع کاوه
 .نداد تکان را ستار ایذره حبر 

 

  .بود کرده برابر چند را قدرتش جنون



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

به زیر طورکههمان بیچاره کاوه    شده خم محکم هایض 
 ...کند آزاد را گردنش حداقل کرد سیع بود

 

ه روی دستم  ...ماندن و رفیر   میان مردد بود، دستگت 

 

 وجود من دلسوزی و حماقت برای مرزی کهآنجاب   از ویل
قدم با شوم پشیمان اینکه قبل و کردم رها را در نداشت
 ....کنم کمکش تا رفتم جلو رسی    ع هاب  

 

 !ستار !کن ولش –

 !ناموسب   !توب   حرومزاده –

 

 .کند جدا خودش از را او کردیم تقال کاوه

 .کشیدم را ستار بازوی

 !دیوونه کشتیش، –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !شو گم یگ تو –

 و زدم چنگ لباسش به ...خورد رس عضالتش روی دستم
 .کشیدمش

 ...ولش !!بسه –

 

 تعادلم و خورد  پایم به که کرد پرت طرفم به محکیم لگد
 .زد همبه را

 

 تمام ...کشید طول ثانیه چند فقط بعد هایاتفاق تمام
 را سقوط وحشت، با ...بعد و ...چرخید رسم دور اتاق
  ...زمی    به پشت از برخوردم و کردم حس

 

ء یک روی ؟...نبود زمی      ...افتادم ایشیشه یسر

 هاشیشهخرده میان من و شکست بلندی صدای با
 .کردم سقوط

 

 .شد تار هایمچشم و پیچید رسم در ممتد سوبر 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...شد متوقف زمان انگار ثانیه چند

 

  بعد و ...شدنیم کنده سقف از هایمچشم حبر 
 

 خفگ
 ...بود

  ...شدمیم خفه داشتم ...آمدنیم باال نفسم

 

م امسینه به هواب   تا کردم باز را دهانم   ....بت 

  .کرد جستجو را درد غریزی مغزم،

 

ی  من به متعلق انگار بدنم کجایهیچ کردم،نیم حس چت  
  ...نبود

 

  از وقبر  حبر 
 
  مایع چشم گوشه

 
 کنار که دیدم را قرمزرنگ

 ...شد جاری و گرفت راه رسم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 من سمت که دیدم را ستار نگاه اشک، از ایهاله پشت از
 کاوه مشت ویل شد، سست باالخره هایشدست .برگشت
 .کرد کج را صورتش

 

 تمام امسینه خسخس بلند صدای با هوا برای تقالیم
 ...شد

  ...افتاد پایی    هایشاندست باالخره

 

 کنارم و برداشت خت    سمتم به ...داد هلش محکم کاوه
 .زد زانو

 

 ۲۲۴_پارت#

 

 از یا بود خورده که هاب  مشت از ...زدیم نفسنفس
 حال؟ آن در من دیدن وحشت

 

  ...ناری –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نداشتم خوردن تکان توان درد؟ یا بود کرده فلجم ترس

 

 تا و رسم سمت رسگردان انگشتانش .لرزید هایشلب
 .کشید عقب و آمد خون نزدیگ

 شدی؟ چ   ...جان ناری –

 

 .نداشتم را رسم گرداندن توان

  ...رهیم خون ازش داره –

 

 و «کمک» بگویم خواستم ...شد بسته و باز دهانم
 .نتوانستم

 

ی –  ...کن تحمل ...زنمیم زنگ االن ...نیست چت  

 

 جیبش روی بار چند هایشانگشت دستپاچه و هول
د داخلش به دست توانست تا چرخید  را اشگویسر  و بت 
ون   .بیاورد بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کشیدش باال و گرفت را بازویش ستار ناگهان

؟یم چیکار –  کب 

 

 .اورژانس زنمیم زنگ !کوری –

 .برگشت در سمت متعجبش نگاهش

؟ چرا درو !ستار؟ –  بسبر

 

  .میاد پلیسم بیاد اورژانس !باهوش –

 !بیاد –

 

  چ   خواییم –
 

 بهشون؟ بگ

 تا گشت دادن تکیه برای جاب   دنبال به زمی    روی دستم
 .شوم بلند

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 درگت   کشت قصد به پیش دقیقه چند انگار نه انگار
یم چانه من به نکردن یا کردن کمک رس داشتند .بودند
 .زدند

 

   !باش آدم –

 صدای اما گفت، را جمله این کیس چه نفهمیدم حبر 
 .دادیم مرگ نفت   ستار

 

 کاسهیه رو حرفامون ...هم روی بریزیم رو فکرامون باید –
 .کنیم

 

 بلند کردم سیع دوباره و کشیدم زمی    روی را لرزانم دست
  ...ُبرنده دردی از بود سنگی    رسم .شوم

 

 .افتادم هم باز

 .زد زانو کنارم کاوه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

س، .شیشه رو افبر یم ...نخور تکون ...ناری –  دختر  نتر
 .بابام زنمیم زنگ االن ...خوب

 

وع، رسم پس که دردی شدت از  نوساب   به تبدیل و رسر
  از اشگ قطره بود، شده کشنده

 
 .گرفت راه چشمم گوشه

 

  ...کند کمکم بخواهم که کیس نیامد، زبانم به کیس اسم

 

ه چشمانم برابر در لحظه هر که دنیاب   در فقط یم ترتت 
 ...گشتم محافظ و روغب   هاب  دست دنبالبه شد

 

 از مرد تشخیص بودم، افتاده گت   اتاقر  در من و نبود
 ...سخت نامردش
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 .بود ترسناک ستار صدای لرزش و ترس



ر خریدز  بانوی بارانی  

ه اگه ...ببی    رو خون ...مب   رفیق تو ...کاوه –  من بمت 
 .قاتلم

 

 .داد هل او و کشید عقب محکم را دستش کاوه

 یم –
 
 کنم؟ چیکار یک

 

 ...همینجا میاد ...دارم آشنا من –

 نیست مسبر  یه این ...درمیونه جونش پای الکیه؟ مگه –
ه که  ...بت 

 

 .شد نزدیکش دوباره دستپاچه و هول ستار

ه پام بیمارستان بریم ...رفیقتم من –  رو تو ...کاوه ...گت 
 ...قرآن

 

 .رفت کاوه هایلب حرکت به کمک برای امید با چشمم



ر خریدز  بانوی بارانی  

میم گردن من –   !رو چ  همه ....گت 
ا
 من گمیم همه به اصل

نت از پر مغز اون فقط تو ...دادم هلش ه   گم و بردار رو پ 
ون زندگیم از شو   ...بت 

 

 بسته و باز و آمد پاب   صدای ...شد بسته آرام هایمچشم
 ...در شدن

 

 آمبوالنس صدای فقط نشدم، متوجه زیادی چت    دیگر 
 ...بیمارستان بتادین بوی با آمیخته گرمای و بود یادم

 

........... 

 

 شد تمام دردناکم رس با پرستارها و پزشک کار که وقبر 
 .گذاشتند تنهایم کاوه با و بردند اتاقر  به مرا باالخره

 

 ...زده زنگ بار ۵۰ تعمه !ناری –

م او از را گویسر  تا کردم بلند را دستم  .بگت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .زد ایخسته لبخند 

 » رو تعمه –
 
ه «زندیک  کردی؟ ذخت 

 

  به
 
 .شوم منظورش متوجه تا کردم نگاه گویسر  صفحه

 ...بود ۳:۳۰ ساعت تماسش آخرین ...یاشار

 

 .زده زنگ فلور کردم فکر ...اینتیجهب   امید چه

 

 :گفت کنجکاوم نگاه جواب در

  یعب   یاش –
 
 .زندیک

 

 ۲۲۶_پارت#

 

 .افتاد تخت روی دستم

ون؟ بری شهیم –  بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  شدیم کاش
ا
 ...بگذارد تنهایم برود، کل

 

 .کرد جمع را خودش

–  
 
  .برسون سالم بهشون .حتما

 

 .نیست معمه ...یاشاره –

  ...کرد تردید ایلحظه

 

 اتاق از و شد پشیمان اما بگوید، خواستیم چه دانمنیم
ون  .رفت بت 

 

 و پرخشم صدایش .گرفتم را شماره و برداشتم را گویسر 
 :پیچید گویسر  در توفنده

 

ه   –  رست بالب   چنان برسه، بهت دستم فقط ...نفهم دختر
 .کنمیم زندهزنده رو پوستت ...که بیارم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 محتاج آن به که حیس ترینباارزش فریادهایش تمام پشت
  ...«نگراب  » جوشید،یم بودم

 

 .بود نگرانم زدهیخ عجیب شهر این در نفر یک

 

 :نشست هایملب روی وارناله اسمش

 ...یاشار –

 

؟ گوری کدوم !مرض و یاشار !درد و یاشار –  هسبر

 

  ...نزن داد –

 ...بیار لش االن همی    هسبر  هرجا –

 

 برایم تواب   هم زدن حرف برای حبر  .کردم صاف را گلویم
 .بود نمانده



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بیمارستانم ...تونمنیم –

 

 چرا؟ اونجا ...اون ... –

 بغض و کوچاند دلم از را تنهاب   صدایش، به دویده ترس
 .نشاند گلویم به

 

 ...خورده بخیه رسم –

 گویسر  در بلندش هاینفس صدای فقط دقیقه چند تا
 .پیچید

 

 !بیمارستان؟ کدوم –

 .بخوابم خواستمیم االن .خوبم –

 

 !بیمارستان کدوم گمیم بهت –

 

  .بود کاق   دلم شدن گرم برای بیاید خواست کههمی   



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی اگر و هست جاب   یگ بداب   اینکه  همان کمدست بمت 
دار نفر یک  .شودیم خت 

 

 !بده آدرس –

 ...رو عمو –

 

 :لرزید فریادش از گویسر 

 !آدرس –

 

 :کردم زمزمه تسلیم،

 ...یم لوکیشن –

 

 .افتادم اشساده نوکیای گویسر  یاد و

 رو جاب   آمبوالنس توی من .برات فرستمیم پرسم،یم –
 .ندیدم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...ناری –

ی عصبانیتش از دیگر   .نبود خت 

 

 :پرسید مهربان نگران، خشم، نقاب  ب   نرم،

؟ –  خوب 

 ...ره...آ –
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 یاشار#

 

 ...اینجا دارم مریض گمیم من ...آقا –

 درهم ابرو و کرد برانداز را رساپایم بار صدمی    برای مرد
 .کشید

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بدم راش تونمنیم که دارم مریض بگه بیاد هرجا از هریک –
 !تو

 

ون جیبم از بازهم را مرصفب   گویسر   شماره   و آوردم بت 
 ...جیبم در نگرفته را ناری

 

 همآن کنم، پیدا را کاوه شماره   توانمیم آمد یادم ناگهان اما
 .شهیاد رفیقش از

 

  ...بود صبح اذان نزدیک

  ...بود که بود

 ...دیدمیم را ناری و رفتمیم باید من

 

 بیدار هنوز شهیاد شد، برقرار تماس و گرفتم شماره وقبر 
 .بود

  

 .داشت خویسر  هوای و حال انگار آنها برای داریزندهشب



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 رسانده صبح اذان به بیدار را زیادی هایشب هم من
 .کردیم ناله درد از وقبر  پدرم، رس باالی اما بودم،

 

 به را شماره کردن فسفس بدون باالشهری خوشگلبچه
  .داد من

 

 جا بیمارستانم در پشت گفتم کاوه به و زدم زنگ وقبر 
 .خورد

 

 را در و آمد جلو نگهبان بود، در پشت بعد دقیقه چند
 .کرد باز برایم

 

، بیمارستان، حیاط وسط  .بست را راهم عصباب 

  !چیه؟ ناری به تو ربط –

 

 .زدم کنارش راهم جلوی از



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .پیشش بت   ومن .نیومده تو به فوضولیش –

 

 .دلم گرفیر   آرام و دیدنش قدیم چند در بودم، همانجا

 .بده ومن جواب اول –

 

 دنبال به رسگردان اینجا، صبح، پنج من، :بود حق سؤالش
 ناری؟؟؟ حال دانسیر  

  .کردیم آلوده را اشپایک او کنار اسمم آوردن حبر 

 

ده .مسافرت یه بره شده مجبور نیست، شعمه –  تشست 
 .من دست

 

  کند، فکر حرفم دروغ و راست به ندادم فرصت
 
 فورا

 :پرسیدم

 کجاست؟ حاال –

 

 :گفتم اعتمادش جلب برای .داشت تردید کیم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بعد ببینمش گفتم .ندادم خت   شعمه به –

 

 .افتاد راه من از جلوتر و آمد کوتاه
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 حدیبه بودم، رفته زیادی هایبیمارستان سال چند این
  ...شناختمیم آنها با را شهر خود نواچ بیشتر  که

 .بود هتل شبیه ...اینجا اما

 

  ...کرد باز را اتاق در وقبر 

  ...ایمآمده اشتباه را اتاق کردم فکر

 

 با ...بود کشیده دراز تخت روی که وروب  رنگب   دختر 
  ...باشد ناری نبود ممکن ...باندپیچ   رسی

 ...کنخرابخانه آشنای بازنیمه هایلب آن ویل



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 

 .کرد پر را خودم هایگوش قلبم کوبش صدای

 

  هادیوانه مثل و چرخیدم
 
 .گرفتم مشت در را کاوه یقه

فب   کردی، چیکارش –  !رسر

 

 ...مقرص من !کن ول رو میقه –

 .دادم هلش بیشتر 

 

؟ تو –  و بیاد باهات شده بار یه نبودی؟ مقرص تو چ 
 رسش بال وقبر  هسبر  گوری کدوم خونه؟ برگرده سالم
 ها؟ میاد؟

 

 .نشست مشتم روی انگشتانش

  ...دیوونه کن، ولم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  ...بیندازد فرم از را صورتش تا رفت باال دیگرم مشت

 ...یاشار –

 

 کیم باراین رمقشب   صدای .ماند حرکتب   هوا در دستم
 .رفت باالتر

 

 !کن ولش !یاش –

  از دستم
 
 ضعف شنیدن حرص اما شد، شل مردک یقه

 .کردم خایل مزلفبچه دادن هل با را ناری صدای

 

ب   هایمچشم .رساندم تخت کنار را خودم بلند قدم چند با
  .چرخید تنش روی اراده

 

 ناری .بود شده گم هامالفه الی اششکننده و باریک اندام
ون خانه از صبح که شاداب    ...و کجا رفت بت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کند امدیوانه تا داشت را پتانسیلش همیشه دختر  این

 

 صورتش روی شدهخم و کردم ستون رسش کنار را دستم
 :غریدم

 

 بزنمت همچی    شو، خوب تو !واحد و احد خدای به –
 .یسر  الزمبیمارستان بازم که

 

ه دارنم هایچشم   .خندید اشخت 

 

 ترنرم و دادم فاصله لبخندش شعاع از را رسم کیم
 :پرسیدم

 کردن؟ چیکارت –

 

 .نبود کاوه تقصت   –

 کرد؟یم دفاع موقشنگ آن از داشت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 عرضهب   این با !رست تو نخورده سنگ که آسمون از –
 !نه؟ یا بودی
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ن باالخره نم   .داد را جوابم کنانم 

 .وسط مت    رو افتادم –

 

؟ و بری راه که ایبچه مگه –  بیفبر

 ...رسم نزن داد –

  .نکنم رسزنشش که کردیم نماب  مظلوم داشت

 

روبه و چرخیدم درجا .شد کشیده پشت از امشانه ناگهان
 .ایستادم کاوه روی

 

؟نیم نیست، خوب حالش –  بیب 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردندیم قراریب   صورتش به کوبیدن برای هایممشت

 

 !!...کاوه –

 .داد هشدار و زد صدایش که بود ناری

 

 !بود خوب بیاد تو با اینکه از قبل –

  .داد را جوابم شد ظاهر صورتش در که پشیماب   همان

 

 .نبود ساده گفتیم ناری که آنقدر بود، آمده پیش هرچه

 

ون لحظه چند شهیم !...جان کاوه – ؟ بت   بایسر

  !؟«جان» گفت عوض   این به

 

 .زد غر را «!ببینش آخه» مردک

 ...فقط لحظه چند –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 باالخره اما کشیدیم، ونشانخط هم برای نگاه با مردها ما
ون و آمد کوتاه  .رفت بت 

 

  زیر انگشت یک
 
 انگشت دو بی    را پارچه برد، آستینم لبه

 .چرخاند و گرفت

 

  لمس همان به من، تمام
 
 .چرخید انگشت یک نیمه

 .بیای نبودی مجبور –

 

 :پرسیدم نرم اراده،ب  

 بیام؟ خواسبر نیم –

 

 .تنهاست بابات ...خدا به نه –

 

  .پیشش بره مامانم زنمیم زنگ –

 .نشست لبانش بر لبخندی خراب حال آن با



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .سازننیم باهم مادرم و پدر .نخند مشکوک جوریاون –

 

 .شنایسنیم رو زنا تو –

  .شناختمیم که وهللا به شناختم؛یم

 

 .ستدندهیه مامانم ...ساخیر  نیم باهم وقتهیچ –

  .بود انگشتانش بند آستینم هنوز

 

 .کند پرت را حواسم خواستیم سؤال یک با ساده چه
 .آمدم خودم به و زدم کنار را جادویش

 

 :پرسیدم نرمیسر  هیچ ب   و جدی

 شده؟ چ   رست –

 

 .بردم باال را صدایم تحکم با که بود نکرده باز دهان



ر خریدز  بانوی بارانی  

 یم راست فقط !نه دروغ –
 
 .یک
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 .زدم زل ترجدی بیایم، کوتاه کرد التماس هایشچشم
 :کرد زمزمه

 .بود شده دعوا –

 

 .خواندم را تهش تا

 .وسط پریدی –

 

 .زدم اشاره رسش به .بود خوابیده پهلو به

 آورده؟ رست رو بال این یک !شد چ   بگو دقیق –

 

د همبه را خشکش هایلب  .فرسر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کنم، جداشون خواستم دوستش، ...خدا به نبود، کاوه –
  .داد هلم

 

ه نگاه جواب در  .داد قورت را اشنداشته دهان آب امخت 

  ...جون به ...گمیم راست –

 

 :توپیدم خوردنش قسم وسط

ق  ب   کدوم –   !داد؟ هلت رسر

 

  .ندیدیش ستار، –

  که اویل روز از بگویم خواستم
 
 بیابان در را اراذلشان دسته

هاب   دیدم
 و باز سنگی    هایشچشم اما هست، یادم چت  
  ...شد بسته

 

 .بستم را دهانم

 .برد خود با و شست مرا خشم تمام اشزمزمه

 .بودم تنها خییل !یاشار اومدی، شد خوب –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .شدم خرش دوباره

 

 .رسیدیم عجیب خودم گوش برای حبر  صدایم مهرباب  

 .بخواب .اینجام من –

 

 
 
 کامل لبخندش اینکه از قبل چون بود، گرفته دارو حتما
د شکل  .رفت خواب به بگت 

 

 به که بود فلوری خاطربه فقط اوضاع و وضع این
  !نکرد توجه کاوه درباره   هشدارم

 

 
 
  ...احمق پرادعای زنیکه

 با بشود نبود صورت روی پالکارد شخصیتشان که هاآدم
  ...شناختشان نگاه یک

 

  ...صبح خود   خود   تا نشستم، تخت کنار صندیل روی



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 و کش و شدم بلند که کردیم روشن را اتاق کمکم آفتاب
  ...دادم تنم به قویس

س تمام، شب   یک از بعد  تنم روی رسم خواب  ب   و استر
 ...کردیم غریب  

 

 رسانده اینجا به را خودم و گذاشته خدا امان به را خانه
 نیستم دیدیم وقبر  و شدیم بیدار کمکم پدرم .بودم
  ...نگران

 

ده انگشتانم میان تلفن گویسر    ...شد فرسر

  ؟...چه پدرم ویل ماندم،یم ناری کنار باید

 

 .نبود سخت زیاد او شماره   کردن پیدا
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کرد پشیمانم کیم آلودشخواب صدای

، ...مامان جانم، –  پرسم؟ خوب 

 

؟ بابام مواظب بری توب  یم .سالم –  ...امجاب   من بایسر

 ...ساعت –

 

 .داری که کلید .برو تو ...دیدمش –

ی – ؟ شده؟ چت    مگه؟ کجاب   خوب 

 .خوبم –

 

؟ پس –  .من به بگو چ 

 .کرد نرم را دلم صدایش داخل دلشوره  

 

 باید اومده، پیش گرفتاری یه براش مونصابخونه دختر  –
 .کنم کمکش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ناری؟ یک؟ –

 شنایس؟یم –

 ...ازش گفت رضا –

 

 بگم؟ رضا به یا بری توب  یم –

ی یه وقت همهاین بعد !نه !نه –  خودم .خواسبر  ازم چت  
میم مرخیص !عزیزم رم،یم  .صبح کاره رس رضا .گت 

 

حساب و صدقهقربان و گالیه بود، نشده بیدار هنوز انگار
 .نشست هایشصحبت میان درهم اشهمه ...کتاب

 

 ...برم من –

 .برو !پرسم باشه، !ها؟ –

 

 روی نشسیر   خشگ از بدنم تا زدم قدم اتاق در کیم
  .دربیاید صندیل

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

بسته در از که بلند آنقدر آمد،یم بحث صدای در نزدیک
 .شود داخل نشده

 

 .کنمیم درستش من .باش آروم !بابا –

 .برداشتم در سمتبه دیگری قدم

 

  بود؟ عصباب   کاوه

ش تونمیم کجا میاد، خوشم ازش من –  کنم؟ پیدا رو بهتر
ی همچی    یه همیشه شده، بزرگ هاراهبه مثل یم دختر

 .خواستم

 

 .کشید رسش را صدایش تمسخر با پدرش

؟ تو –  یه توب  یم .شدی بزرگ حرمرسا با شاها مثل چ 
؟ یگ با عمر  بایسر

 

–  
 
 !چیه؟ مشکلت االن .دنبالشم که تونمیم حتما

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ این از مشکل –  !و؟اوضاعمون و وضع بیب  نیم !بزرگتر
ه این جنابعایل بپیچه کردی فکر  زییل و زخم رو دختر

 فیلیم همهاین میاد؟ من رس بالب   چه بیمارستان، آوردی
 دیگه فردای دو !پوچ و هیچ !شه؟یم چ   کردی بازی که
  گنیم همه

 
 .زدنش من آدمای حتما

 

ه هم شما .فهمهنیم کیس –  ازش که موضوع این با بهتر
 ....بیای کنار میاد خوشم

 

 .آمد کلیدشده هایدندان بی    از پدرش صدای

بهرنگ رسخ، و سفید و ست    راهبهراه و میاد خوشت –
 رن؟یم و میان تختت تو رنگ

 

 .کنار ذارمیم –

 .آمد پرتمسخری خنده   صدای فقط

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ه، با کردن دور دور و گردش اون بی    –   دختر
ا
 وقت اصل

 براش بابات تجارت ایحاشیه کارای از کممیه کردی
 
 

 !؟...بگ
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،یم مجوز با شکار تو –  چیه؟ مگه کب 

 .دررفت کوره از پدرش

 

 ادای روز چند بود قرار فقط تو !بخارب   پرسه   آخه –
 کن کمکم گفتم ...دربیاری من برای رو زیستیا محیط
 کشیر   ژنتیک، اصالح بدی؛ نشون خوب   کار رو شکار

 .تتگرفته جو انگار حاال .مریض و پت   حیوونای

 

 ...یاشار –

 .رفتم تخت کنار رسی    ع .بود شده بیدار ناری

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی –  خوای؟یم چت  

 .کرد باز زحمتبه را خشکش هایلب

 .تشنمه ...آب –

 

  یخچال از
 
 یک برداشتم، معدب  آب بطری یک اتاق گوشه

 ...بارمرصفیک لیوان

 

 که بنشیند تا کنم کمکش خواستم .کردم آب را لیوان
وع  .خندیدن به کرد رسر

 

 .کردیم امدیوانه هایشگفیر   «آخ» خندیدن وسط

 !نخند کن، بس –

 

 .گفت «آخ» و خندید و «باشه» گفت

 ؟...یاش داری، تو شانسیه چه این –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دهد فاصله تخت از کیم را رسش کرد سیع .خندید دوباره
د دردش تا  .نگت 

 

 !کن بس .میاد درد رست –

 .داریمریض نوشیر   تو طالع توی –

 

 با ومن عاقبت خدا .بود کنگوشحرف قبلیم مریض –
 .کنه خت  به یگ این

 

  از اشگ قطره
 
 درد از گرفت، راه باند تا چشمش گوشه

 .نفهمیدم را خنده یا بود

 

  .کنم پرت را حواسش خواستم

؟یم مرخص یک کب  یم فکر –  یسر

 

 .گرفیر   رسم از عکس رسییه .دونمنیم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

ا بیشتر  – یم رس بیمارستان مریضای به میان صبح دکتر
  .زنن

 

 در به انگشت با کیس که بود نشده تمام حرفم هنوز
 ...زمخت و بم «یاهللا» از بعد و کوبید

 

 .شد وارد کاوه داشتند نظایم لباس که مرد دو رسپشت
 .شدنیم دیده پدرش آثار از اثری و پریده حساب   رنگش

 

 کردم سیع .کرد سالم و آمد خودش به من از زودتر ناری
 .ایستادم رسشپشت و زدم دور را تخت باشم، خونرسد

 

م نده، بد خدا –   ...دختر

ون ناری هایلب از آرایم تشکر  .آمد بت 

 شده؟ اذیت خییل رست –

 

 .زمی    خوردم شدید .بله –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 که میانسایل مرد .آمد جلوتر بود مافوق انگار شانیگ
به شکم، روی لباسش هایدکمه و داشت ریشته و سبیل
 .بود شده بسته زحمت

 

؟ –  خوردی؟ بخیه همهاین که افتادی چطور زمی  
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  رنگ ناری لبخند
 

 بود مشخص اما نداشت، را همیشگ
 .نباخته را خودش

 

  کنید؟یم بازجوب   ازم دارین –

 .کرد ترمحکم زیربغلش را کالهش مرد

 

؟یم فکرو این چرا –   کب 

 .کنهیم سؤال همینجوری دارم نظایم داب   یه من –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .زد لبخند ارادهب   مرد

 .واردی پس –

 ...اوهوم –

 

ی   را گفت که چت  
 
 .زدمیم حدس تقریبا

 مورد که دادن اطالع بیمارستان پرسنل از یگ حقیقتش –
ب  .مشکوکه دیدگیتض 

 

 زمی    روی از را اشگویسر  .آمد کاوه سمت از صداب  
 .کرد عذرخوایه زیرلب و برداشت

 

  مرد تت    نگاه
 
  حتما

 
 .دید را او دستپاچگ

ون شما –  خواستیم ازتون ایدیگه توضیح .باشید بت 
تون  .کنمیم خت 

 

 .بودند کرده جوابسؤال او از ما از قبل پس

  .برگشت ما سمت مرد شد بسته که کاوه رس پشت در



ر خریدز  بانوی بارانی  

،یم – م گفبر  .دختر

 

 این از روز هر کنمنیم فکر .دارن حق هم پرسنل خب –
 رس رسامیک روی اتاق، تو که بیفته کیس برای اتفاقا
  .مت    روی بیفته و بخوره

 

 .داشت زیرنظرش کنجکاو و ریزبی    مرد

ب تو درمورد ویل –  .میاد نظربه جرح و ض 

 

 .افتاد چی    ناری پیشاب   روی

ب – ؟ و ض   .شمنیم منظورتون متوجه چ 

 

 زیاد ناری اما چیست، مرد منظور دانستمیم هم من حبر 
 تبحر حماقت در دربیاورد، را هاخنگ ادای نبود مجبور
یم هاپلیس به را چت   همه باید که االن همی    مثل داشت،
 .گفتنیم و گفت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .زدن کتک رو شما اینکه یعب   –

  اشترسیده هی   
ا
 .بود واقیع کامل

 .مت    روی افتادم !رسوان جناب نه –

 

سم شهیم –   بت 
 
 رو شما اقوامتون چون بود؟ یک خونه

 .نیاوردن

 

 مسافرت االن که رسپرستمه معمه .ندارم رو کیس من –
  بودیم رفته .رفته

 
 مرکزی برای مدارک رسییه کاوه خونه

 ...پیش اتفاق این که بده بهم رو بندازیم راه باهم قراره که

 

  .بود نشسته عرق ضعف از ناری پیشاب   روی

 :پرسید حوصلهب  

 م؟خوردهکتک زنای شبیه من !رسوان جناب –

 

 :داد ادامه مخاطبش، ایچندثانیه سکوت و تردید دربرابر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  االنم .ندارم شکایبر  من کنم؟ امضا رو جاب   باید  –
ا
 اصل

 .نیست خوب حالم

 

  بغض و لرزش
 
  .کردیم تأیید را حرفش صدایش ناخواسته

 

 :داد هشدار آرام و شد تخت نزدیک کیم مرد

 

 تو افتادنای این دوباره و بایسر  نداشته شکایبر  االن اگه –
 .کرد بهت شهنیم کمگ هیچ شه، تکرار
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 :کرد زمزمه بعد و تردید شاید و سکوت کیم

 .دونمیم –

 

م ببی    –  ...تریسیم اگه .دختر



ر خریدز  بانوی بارانی  

سم؟ چرا کاوه؟ از –  بتر

 

 کنیم؟ صحبت باهاشون شهیم نظامیه؟ داییت گفبر  –

 .رسیدم قانوب   سن به من –

 

 :گفت من به و کشید پایش روی را دستش بعد

 دی؟یم رو پتو رسدمه، –

 

 .کردم پهن رویش و برداشتم رسی    ع را پتو

 چیه؟ شما با آقا نسبت –

 .بود پرسیده را ترسیدمیم آن از که سؤایل

 

  کند، باز دهان ناری نگذاشتم
 
 :گفتم فورا

 .پرسداییش –

 

 :گرفت ناری سمت را ایبرگه مرد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...اگه نکن، اشتباه –

 

 .رفتند مردها باالخره کرد، که امضا .گرفت را برگه

  .رفت بی    از ناری جدیت تمام رفتنشان با

 

 .بکشد دراز دوباره کردم کمک

م تمام رفتنشان با  .گرفت آتش صت 

فاب   زدی،یم آتیششون باید !گفبر یم باید –  !رو رسر

 

ه من به خیس هاب  چشم با   .شد خت 

 صد دیشب از .بدن ومن حماقتای تاوان نباید که اونا –
 مردن، .بزنن وهم ذاشتمیم باید من کردم، فکر بهش بار

،یم راس تو .بود کبودی چهارتا تهش
 
 یاد باید !یاش یک

م  بکشم نداره بهم ربیط که اتفاقاب   از رو دماغم بگت 
ون   .بت 

 

 .گفتنیم و داشت درد .زد چنگ مشت میان را پتویش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 
 
  .گرفتم گاز محکم را لبم گوشه

 

 .دادیم آزارش فقط بحث

 .جلو رفتمیم بودم منم .بکش دراز –

 

 .داد تحویلم ومعوجکج لبخندی

 .ندارم شک .دونمیم –

 .شد باز آرام در

 

 :گفت کاوه به رو صدا ترینیچ   با

–  
 
 .شد بدهکار بهم بگو ستار به حتما

 

 .انداخت پایی    رس کاوه

منده   منم –  .کردی خودت رسر

 

 .برگشت من سمت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کی   یم مرخصم یک ببی    برو !یاشار –

 .رمیم من –

 

ون اتاق از و گفت کاوه   .زد بت 
 
 پدرش به تا رفت حتما

  !نه االن .بدهد کار گزارش

 

 .گفتمیم ناری برای را بودم شنیده هرچه وقتشبه ویل

 

ون جیبم از را گویسر   .آوردم بت 

؟یم زنگ یک به –  نیست؟ تنها که عبدی عمو زب 

 

 رو کارتم اومدم عجله با دیشب .رضا زنمیم زنگ دارم –
 .نیاوردم

 

 .قاپید را گویسر  و کرد بلند دست

  بدیم؟ رو بیمارستان خرج قراره ما مگه –
 
 خواییم حتما

؟ بخشش و بذل رو گرفبر  که وایم تومن ده  کب 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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م پس را گویسر  کردم سیع  .کرد دورش من از اما بگت 

 .یسر یم مدیونشون کنه حساب اون اگه !ناری –

 

  .شود بلند کرد سیع و زد کنار رویش از را پتو

–  
ا
  .می    بدهکار اونا که فعل

 

  .بیاید پایی    تخت از که کردم کمکش

زن مثل  رسویس سمت بااحتیاط و نرمنرم و زدیم غر هاپت 
 .رفتیم

 

؟ کردی فکر –  زننیم جوری رو حسابصورت االن چ 
 .زدن کوک رو مکله طال با انگار

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...ویل کنم، اضار باز خواستم

 .بود اشتباه که کردیم باز رس ذهنم هایالیه عمق در تریس

  از بعد من
 
 کهدرحایل ترسیدم،یم دیب   هر از فلور قضیه

 ...داشت فرق من مال با آسمان تا زمی    ماجرا این

 

......... 

 از الغرتر گودرفته، هاب  چشم با زرد، زرد پریده،رنگ
 خواب حال،ب   و کشیده دراز من تخت روی همیشه،

  ...بود

 

 ...کردمیم حس او روی هم را پدرم نگران نگاه سنگیب  

  روح ناری
 
  در بود زندیک

 
 ...ما مرده   خانه

 

م، جو سوپ برایش تا رفتم  فریزر در هم قلم آب کیم بت  
 جان گفتیم پختمیم بابا تقویت برای که بار هر .داشتم
 .گرفته

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

فی    صدای برگشتم هال به و ریختم قابلمه داخل که را جو
 .آمد اتاقم از فینش

 

 .رساندم اتاق به را خودم بلند قدم چند با فقط

؟یم گریه ...ناری –  کب 

 

 و گرفته دست در را اشچسبیدههمبه موهای از ایتکه
  روی

 
 .بود نشسته تخت لبه

 

 .کنم قیچ   رو شونهمه باید –

؟ برای –  چ 

 

 رو حالم هم اینا بوی دارم، که ضعف ده،یم خون بوی –
  ...تازه زنه،یم هم به

 

 .کشید باند به را دستش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 یه اندازه   رسم پشت وقبر  دارم، نگهشون داره فایده چه –
 .زدن تیغ رو دست کف

 

 .دوخت من به را غمگینش و درشت هایچشم

 میاری؟ قیچ   برام –

 

خانه به  کندم را یکبارمرصف سفره   از ایتکه .برگشتم آشت  
  .برگشتم اتاق به قیچ   یک با و

 

 فقط بود کرده باز را پانسمان و برداشته را باند روی تور
  ...اطرافش چسب با ماند رسش پشت مربیع تکه یک

 

ی از بیشتر  باند وسعت  .بودم کرده تصور که بود چت  

 

 :زد نق بپیچم دورش خواستم که را سفره

 مگه کردن پاک سفره یه !یاشار؟ خریدی، چیه این –
  طبیعت؟ تو بریزیم پالستیک همهاین که سخته چقدر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .بود ریخته هم به اعصابم رسش اوضاع دیدن با

 

ون؟ بکیسر  طبیعت از دقیقه ۵ توب  یم –  تضمی    وگرنه بت 
 مرکز اون خاطربه اگه .نیارم رست بالب   یه خودم کنمنیم
 و چرخیدییم داشبر  سالم و صحیح االن تو نبود لعنبر 
 .کردییم نقایسر  من اعصاب روی

 

 جگرم آهش و کشید آه فقط نکرد، زباب  بلبل همیشه مثل
 ...آتش به را
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 .باشم مهربان کردم سیع و کردم مرتب را سفره

 فکر به باید که فهیمنیم چرا کرد؟ باید چیکار تو با –
؟ خودت  بایسر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 مخق   غمگنانه کوچک هایچال و خورد پیچ هایشلب
 .شدند

 ...یاش ببخشید، –

 

  نباید، که نزنم حرق   تا کشیدم دهان به را لبم
ا
 همان مثل

 
 
 امخفه داشت که «کردی دیر دیشب کردم سکته» جمله
  روی مهربانانه و بیاید تا کردیم

 
 .بنشیند گوشش الله

 

 کوتاه را موهایش کرد سیع و برداشت تخت از را قیچ  
 نداشت جان .افتاد کنارش حالب   لرزانش دست اما کند،
 .بود داده دست از خون کهبس

 

  .گرفتم را قیچ  

 خداست، چوب اینا کنم، کچلت خودم بذار .بچرخ –
 وجوابت منم ...کچل کچل، گفبر  یه ...نداره صدا
  ...بگت   تحویل !ببی    ...ندادم

 .بخندانمش نتوانستم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .نشستم دوزانو زمی    روی رسشپشت

 .کنم کوتاه صاف خط یک در کردم سیع

 :گفتم را خودم داستان حواسش کردن پرت برای

 

  اولی    از رو بابام وقبر  –
 
 خونه، آوردم درماب  شییم جلسه

وع موهاش ریزش هنوز  خراب خییل حالم ...بود نشده رسر
  .انداختم تیغ رو رسم تمام و حموم رفتم ...بود

 
 بابام قیافه

  .رهنیم یادم وقتهیچ دید اونجوری ومن وقبر 

 

 .شد حبس سینه در نفسش اما نزد، حرق  

 که موهات .کنه مرتبش برات آرایشگاه بری توب  یم –
  .پوشونهیم رو روش دربیاد

 

؟ – ؟ باشه ضایع بعد اگه مطمئب   چ 

  ...مونهیم خط یه فقط –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .دادم نشانش را رسم وسط و شدم خم

 معلوم نندازم تیغ تا االن بود خورده بخیه تا بیست .ببی    –
 .نیست

 

 .کشاند لبخندش مقدم خط تا را نگاهم و خندید باالخره

 ...خیطخط وداغوندرب پرسه   –

 

 .کردم اشاره ابرویم به انگشت با

 !توئه شاهکار که اینم –

 

 .تجذبه رو کشیده دوزار اومده، بهت این فقط –

 احتمایل کتک از را آن که رفت، رسش سمت و باال دستم
 ...دزدید

 

 .کردم لعنت را شیطان گفت، که آخ

 .پیچهیم توش درد دمیم هم تکون رو رسم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .لرزید اشچانه .برداشت پایش روی از را مو ایتکه

 ...موهام –

 

، دوستشون که تو ...خیالب   ...ناری –  تگریه نداشبر
 چیه؟ مال

 .داشتم انگار نیسیر   و شدن کوتاه که حاال –

 

اد – ی تا همینه، آدمت    فهمهنیم نده دست از رو چت  
 ...عزیزه براش چقدر

 

 
 
 به محکم و برگشت موج مانند که بود ترسنایک جمله
 .شد کوبانده صورتم
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 ناری#



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

به تن عطر با هاصبح اینکه به دیگر روز، سه از بعد
  .بودم کرده عادت شوم بیدار خواب از ایغریبه جامانده  

 

 و آورده خودشان واحد به مرا بیمارستان از بعد یاشار
  .بود داده من به را خودش تخت

 

 پیش و کردیم پهن تشک هال، وسط هاشب هم خودش
  .خوابیدیم پدرش

 

  با امروز صبح انگار اما
 
 با چون داشت، فرق روزها بقیه

 .شدم بیدار عمو عصباب   و بلند صدای

 

  این به چاب   من –
 

 .برگشته رسطانم که بخورم رو پررنگ

 

 .داد ایثانیهبه را جوابش بم اما زنانه صداب  

 .کنم کمرنگش بده –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شد باز آب  به هایمچشم .بود آمده خانه به ایغریبه

 

 .آوردی دیگه .خوادنیم –

 .زد کمرش به دست زن

 یم راس اگه –
 
م، بده یک  .توش بریزم آب بت 

 

، باید خودت –  چیه؟ شفایده بگم من االن بدوب 

 

 جا از و کوبید سیب   داخل را خودش چای حرص از زن
 .شد بلند

 

 .کردم سالم جاخورده و تند چرخید، وقبر 

 ...سالم –

 

 با بود، چهارشانه قدبلند، .آمد اتاق سمت قدم چند
 .روشن پوسبر 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

م سالم، –  کردیم؟ بیدارت .دختر

 ...نه –

 

 .بود مهربان مادرانه، لحنش

مت بعد بدم، صبحانه بهت بیا –   .حموم بت 

 

 باال را ابروهایش امزدهوحشت «نه» غریبه؟ یک با حمام؟
 .کشاند

 

  .حموم بری خواییم گفت زد، زنگ بهم خودش یاشار –

  .دهدیم خون بوی موهایم گفتم فقط من !احمق گاوکله

 

  .تونمیم خودم خونه، رمیم –

 .توب  نیم تنها که هم بری –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کردم پیدا حمام در شلوارک و تاپ یک با با را خودم وقبر 
  .برده ارث به والدش کدام از را زورگوب   ژن گاوکله فهمیدم

 

 حمام به که بود این کنم، اشراض   توانستم که کاری تنها
 .برویم خودمان واحد

 .بنشینم حمام چهارپایه روی تا گرفت را بازویم زیر

 

 .کرد باز تشت داخل را رسد و گرم آب شت  

، خییل شما –  .شدم شما مزاحم ببخشید مهربوب 

 

 لبخندی .بود جالب برایش امجمله اول بخش فقط انگار
 .زد ورییک

 بدجنسم؟ کردی فکر –

 ...نه –

 

 حرفم دیگر .بود مردوار و جدی نگاهش و پهن، صورتش
 .رفتمیم تهش تا باید بودم، زده را



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 :کردم منمن

 ازتون همیشه اون !شدید؟ جدا عبدی عمو از چرا –
 .کنهیم تعریف

 

 .باشد نکرده باور انگار زد، پوزخند

 

–  
 
 داشته بزن دست یا باشه خیانتکار مرد نباید که حتما
ه، طالق زن تا باشه معتاد اینکه یا باشه نیم هم با بگت 

 وقبر  از .شبه گفتیم اون روزه گفتمیم من اگه .ساختیم
ون برم داشتم دوست نداشتم سب   که  عبدی کنم، کار بت 

  .اومدیم بدش همیشه

 

 .چرخاند تشت آب در دست



ر خریدز  بانوی بارانی  

 از بعد نذاشت خدابیامرز آقام بودم، نخونده درس –
 و خرید پیکان که عبدی ویل برم، مدرسه دیگه نه کالس
 
 
  .بود بهتر  ازش فرمونمدست همیشه داد یادم رانندیک

 

 جلوی موهای و آورد پایی    را رسم .برداشت آب ایپیاله
 .کرد خیس را رسم

 

ون کار گفتیم –   !نه خونه، از بت 
 
 تو کار !نه رانندیک

  که آژانس
ا
؟ برای آخه !اصل   چ 

 

 و مانده خون بوی فقط روز دو از بعد شامپو عطر
 .داشت ایالعادهفوق حس کشیدن، نفس را بتادین

 

؟ طالق بشی    راننده اینکه خاطربه فقط یعب   –  گرفتی  

 

 .پیچید حمام در اشخنده صدای



ر خریدز  بانوی بارانی  

ه،ریزه .نبود همی    فقط !نه که معلومه –  شب تا صبح گت 
 گت   بهم کنمیم چیکار دارم من ببینه که بود این کارش
 هوا برگشتم، دیر خرید، خواهرم با رفتم روز یه .بده

ی محرسر  نبینه بد روز چشمت ...بود تاریک  راه کت 
 ...انداخت

 

 !!...هاحرف این و عبدی عمو نبود؛ باورکردب  

 برو گفت اونم بده، رو طالقم گفتم بود، کرده مکالفه –
همه اومدم خودم به تا دادم، تقاضا رفتم لجم از منم !بگت  
 .بود شده تموم چ  

 

  .باشه لجباز نمیاد عمو به –

  .شده ومشتچنگب   شده، مریض –

 

 .عاشقشه یاشار –

  .دیگه منه شانس –
 
 ...من مامانشونن، طرف پرسا همه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 برای بود، نزده حرف من برای مادرش از یاشار حاال تا
  .گفتم را خودم نظر همی   

 

 .عزیزن همیشه مامانا –

 نگاش رو عبدی .بود هم باباش تقصت   که کنهنیم قبول –
  !آخه کن

ا
 .داره فرق آسمون تا زمی    من با رفتارش اصل

 برج رسهیم که من به اخالقخوش و خوب همه برای
 !زهرمار

 

 .داره دوستتون شاید –

  .داشتنیه دوست چه این خب –

 

 فکر اوالش  .شده ترآروم خییل شده خوب وقبر  از عمو –
 ...کنم

 

 .راستبه تخمش و اخم همیشه من برای –

 .زد چنگ آرام را موهایم



ر خریدز  بانوی بارانی  
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، و طالق رس –  این ویل ببخشید، ومن عبدی باز مرییص 
 دلم رو وقتا بعیص   .نکردم مادری براش هیچ انگار پرس
 باالی شب یه بشه مریض کاش گفتمیم و ذاشتمیم سنگ
یه و لجباز بس از اما کنم، نگاش و بمونم بیدار رسش
 فکر خودش پیش حتیم .نگرفت ومن احوال است، دنده
 بالها این گرفتمنیم طالق و موندمیم من اگه کردیم

 بو دست کف که بررسخاک من ویل .اومدنیم رسشون
م، طالق برم تا بودم نکرده  .عبدی جون بیفته مرییص   بگت 
 .کرد پر رو بچه این گوش خییل شد مریض که هم عبدی

 

  .ریخت رسم روی بااحتیاط را آب

 

 که نزند زنگ باریه کشید عذاب باباش رس اینهمه ویل –
راه شونهمسایه دختر  خاطربه حاال باشم، کمکشون بیام
 .زنهیم زنگ بهم راهبه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 را امزدهخجالت صورت و بود پایی    رسم کردم شکر را خدا
 .دیدنیم

 

 .شدم مزاحمتون ...ببخشید –

 

  روی
 
 .بوسید را خیسم شانه

 رو پرسم رعنای باالی و قد نزدیک از بود زده لک دلم –
 .ببینم

 

 ...خندیدم اختیارب  

 سوسکه همون .شدم چ   شکل دونمیم .نخند ...های –
 .بشم مبچه بلوری وپایدست قربون گفتیم که

 

 .لرزید خنده از کیم هم او صدای

 بد شما واسه انگار شکست من رس ...خوشحالیدا –
 ...نشد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .شدی خت   باب   بده، سالمبر  بهت خدا –

 
 
 روی آب کیم و زد چنگ بااحتیاط و محکم را موهایم لبه

  .پاشید

 

ه قرمز آب از ردی  راه سفید هایرسامیک روی رسم از تت 
  شب ظلماب   وحشت به مرا و گرفت

 
 خودم .برد کاوه خانه

 ...گرفتم آغوش در را

 

  با
 
آرایش صندیل روی حمام حوله   .نشستم مت  

 

 تازه باند و کرد خشک را زخمم رسی    ع خییل خانمحمیده
  به و چسباند آن روی

 
 من تا رفت ناهار کردن آماده بهانه

 .بپوشم لباس راحت

 

 .آمد امگویسر  زنگ صدای که بودم کشو رس

 .اوضاعم از نداشتند خت   پرسید، را حالم ...بود ژیال



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 طول ربیع یک دانشگاه اخبار گرفیر   و توضیح دادن تا
 .کشید

 

 کارهای همی    .پوشیدم و برداشتم گریم شلوار و پولیور
 .گرفت را توانم تمام ساده

 

 .کشیدم دراز تخت روی لرزیدمیم ضعف از کهدرحایل

 ...خورد زنگ گویسر  دوباره
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  .کردم وصل را تماس .نبود آشنا شماره

  !ناری؟ چطوری، –

  !!عمه؟ –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ستاره هزار
 

 و شاد صدایش .درخشید قلبم درون دلتنگ
  .پیچید گویسر  در بلند

؟ .دلم عزیز سالم –  خوب 

 

؟ –  کجاب 

 ...دوروبرا همی    –

 .میاد آهنگ صدای –

 

 که هست شلوغ اطرافش آنقدر کردم شکر را خدا و
 .نرسد گوشش به صدایم بغض

 

 .نیومده خواننده هنوز کنرست، اومدم –

؟ مگه –  کجاب 

 

 .اینجان ایراب   کیل ...ارمنستانم –

 تت   هایمبخیه .کردم زمزمه جاننیمه «آهااان» یک
  .کشیدند



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

؟ –  خوبه؟ باهات شکری خوب 

 ...آره –

  .بشه راحت حالت از خیالم بودم زده زنگ –

 

 حاال تا که زب   امروز ...خوبم خوب !عمه راحت، خیالت
  ...کرد حمام مرا شناختمنیم و ندیده

 

 و داده من به را تختش هم است من کسهیچ که مردی
  در که خوابدیم زمی    روی خودش

 
 جایت که رسدی خانه

 ...بمانم تنها و نشود بد حالم ستخایل آن در

 

  میان
 

  :کردم زمزمه دلتنگ

 میای؟ یک –

 .دونمنیم –

 

 .شد کرکننده هورا و جیغ صدای



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ویل نه، یا کرد خداحافیط   دانمنیم فریاد همهآن میان
 .شد قطع تماس

 

  به و شدن بلند جان که داشتم ضعف حدیبه
 
 خانه

  .کردمنیم پیدا خودم در را رفیر   همسایه

 

  زدند، را در زنگ
 
 بود؟ ما واحد زنگ واقعا

  .شکری داب   جزبه نداشتم، را کیس که من

 

 دیگری آرزوی کاش اما او، جزبه باشد هرکیس کردم دعا
 .گلدسته با بود کاوه ...بودم کرده

 

  کردم باز که را در
 
دسته به را رسم و نشستم مبل گوشه

 .دادم تکیه اش

 

  .شد متوقف برابرم پاهایش

ی؟ .سالم –  بهتر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 گذاشت مت    روی که گیلدسته ریز هایگل به نگاهم
 .نداشتم را رسم دادن تکان نای حبر  .رفت

 

؟نیم حرف ...ناری –  دلخوری؟ زب 

 

 .بود آشکار و ساده من حال حقیقت  

 .ندارم بحث جون ویل ام،عصباب   دستت از .مخسته –

 

 .نشست رویمروبه

  .شدی ضعیف –

 

 .زد گره هم در را بلندش انگشتان

 .بود نگرانت ...بیاد خواستیم هم ستار –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 شب آن در که وحشبر  تمام دوستش اسم آمدن با
  ...آمد چشمانم برابر بودم گذرانده

 .بزب   رو حرفش خوامنیم –

 

 .شد سفید فشار شدت از انگشتانش بندبند
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 :کردم زمزمه اختیارب   خودم اما نگو، گفتم

–  
 
ه ومن خواستیم واقعا   بیمارستان؟ نت 

 

منده  .داد ماساژ را اشپیشاب   انگشت با رسر

 

 :دادم ادامه پوزخند با

 مدیونتم؟ رو خودم جون یعب   –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .اومدی جلو من به کمک خاطربه –

 .اومدمیم بود ایدیگه هرکس –

 

 .حرست شاید و تحسی    با کرد، نگاهم مستقیم

  .دونمیم –

 

 .انداخت خانه کنارگوشه به نگایه

؟ –  بیارم؟ رو کیس ...کمگ پرستاری، برات خواییم تنهاب 

 !نه –

 

 ماندندیم که حرف کیم تردید، کیم کرد، سکوت کیم
  ...هانگفیر   میان

اف برات باید –   ...ناری کنم، اعتر

 

  لبخند تا نگاهم
 

 .کشید باال مرددش و ساختگ



ر خریدز  بانوی بارانی  

 من بود قرار ...داره شکار تور چندتاب   پدرم، یعب   ...من –
 فعالیت رسییه عمویم افکار کردن ساکت و تبلیغات برای
 ...زیست محیط برای کنم

 

 شنید؟ درست هایمگوش

؟ شکار –   چ 

 

  ...قوچ کویه، بز ...هرچ   –

 .شدم خت   نیم ارادهب  

 

 .گرفت باال سمتم به کردن آرام برای را دستانش کف

 ...نظارت تحت ...مجوز با –

 

؟ برای مجوز –  کشیر 

 ...بکش دراز –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

به مردندیم که آزادی هایحیوان از دفاع نای ...نداشتم نا
 .پوچ و هیچ خاطر

 

جای در واراختاپوس .نداشت ایفایده هم گفتمیم اگر
  .بودند مشغول ویراب   به رسزمینم جای

 

 :کرد توجیه را خودشان دنیا جمالت ترینمعب  ب   با

 با خرهیم گوشت و قصاب   رهیم که کیس بی    فرقیه چه –
 دشت و کوه از مستقیم رو گوشت اون خودش که کیس
 کنه؟یم شکار

 

 زمی    .شنیم منقرض دارن ...اومدن دنیا به آزاد اونا –
 .هست هم اونا مال ماست، مال که هرچقدر

 

نیم خانه به کاش .دادم سقف به و گرفتم او از را نگاهم
  ...ببینم را کاوه بعد تا آمدم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 روی مکانیک هایکتاب به و بودم یاشار تخت روی هنوز
 .گذشته روز دو این مثل کردم،یم نگاه اشمطالعه مت   

 

ون خیال از مرا کاوه صدای  .کشید بت 

 با بودم بچه وقبر  از نیست، زشبر  کار شکار من، برای –
ین .رفتمیم پدرم یم بابام با که بود وقتاب   زندگیم دوران بهتر
  .زدیمیم چادر بیابون توی شبا و رفتیم

 

  .انداخت باال شانه

 من بگم باید ببخشیم، کمیه شهیم باعث اگه خب اما –
 بابام .نکشتم رو حیووب   هیچ وقتهیچ .نیستم شکارچ  
 ...دوربی    من و داشتبریم تفنگ
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  را توانش نداشتم، بحث نای
ا
 .اصل

  .بزنم رو حرفام مردونه باهات تا اومدم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :پرسیدم گفت که را این

 یا بسازیش خواسبر یم .مرکز بهراجع دارم سؤال یه فقط –
 ؟!نه

 

 !نه –

  به و پیچیدیم رسم میان درد
 
 .بردیم هجوم هایمچشم کاسه

 

 دادی؟ بازی وقت همهاین ومن –

 یم تو که قدراین –
 
 .نبود بد کارم یک

 

 :پرسیدم ُبرنده و زدم زل صورتش به مستقیم

  بود؟ بد چقدر –

 

منده  .انداخت پایی    را رسش رسر



ر خریدز  بانوی بارانی  

  من –
 
 .ببیب   باید رو مایا دارم، دوست رو حیوونا واقعا
 ازشون رو کردننیم مراقبت ازشون دوستام که حیووناب  

 طاقت ویل نیاد، خاض کار نظرتبه شاید .گرفتمیم
 .ندارم رو ایجنبنده هیچ کشیدن عذاب

 

  .دیدمیم مات را لبخندش نگاهم، به نشسته نم پس از

  .نیستم پدرم کارای مقرص من –

 

 .انجماد درحال دستانم بود، پایی    فشارم

 مهربونیت، و انسانیت از میاد، خوشم ازت من ...ناری –
 ...چون ...چون اومدمیم دنبالت مدت یه این .شجاعتت

 .دارم دوست رو زدن حرف تو با

 

 .پرسیدمیم باید .داشت مهرباب   صورتش خطوط

ه اون –  ...مهموب   توی دختر

 

 .مالید همبه را دستش کف دوباره



ر خریدز  بانوی بارانی  

 نیاز مردم، یه من !ناری؟ داری، انتظاری چه من از –
 میاد پیش موقعیتش و شیمیم تنها که بار هر بده .دارم
ام بهت  زنم؟نیم دست بهت و ذارمیم احتر

 

 .بردم باال صدا توانم مانده  ته با .نبود تحمل قابل دیگر این

 ذاری؟یم منت من رس خوابیدی، هاهرزه با رفبر  –

 

 توضیح مهرباب   با کند آرام را عصباب   کودیک انگار نرم،
 :داد

؟یم نگاه بهش اینجوری چرا –  مرابطه .سالمه ۳۰ من کب 
 تا داری انتظار .همفکریم هم با .آشناییه حد در تو با

م؟ روزه من بشه جدی مونرابطه که وقبر   بگت 

 

 داشت، را خودش منطق هرحالبه گفت؟یم را حقیقت
 .غلط یا درست

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

،یم غلیط هر – ی قصد از نداری حق ویل !بکن کب   دختر
 .باشه من شبیه که تخونه بیاری رو

 

 .پرید باال تعجب از ابروهایش

 ....نه –

 

 ...بود من شبیه !چرا؟ –

 ...ناری نیست، تو شبیه کسهیچ –

 

 شکمم داخل و خورد رس شد، آب امسینه درون یچ   تکه
 .زدیم همبه را حالم داشت دروغ گند بوی ...اما افتاد،

 

 !برو دیگه .کردی هم عیادت دادی، رو گلتدسته –
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 یاشار#

 

ون از بعد صبح،  اگر .شدم پشیمان خانه، از زدنم بت 
  چه؟ ماندندیم تنها عبدی و ناری و رفتیم زود مادرم

  .داشتند احتیاج کمک به جفتشان

 

 تا زدم زنگ همکارم به ماندم، کار رس ساعت چند فقط
 کامل روز چند درعوض شد قرار البته بدهد، شیفت جایم
  .بدهم نگهباب   من

 

د را اشبچه و زن دست توانستیم نشد، بد برایش  و بگت 
  .برود شهرستانشان به

 

  .بود گرفته را کوچه نصف کاوه ماشی    رسیدم که خانه به

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

رگ میان خون نبود، خودم دست دیگر حالم دیدنش با
  به و شد داغ رسب شبیه عصبانیت از هایم

 
 رسم کاسه

 .برد هجوم

 

 .شدیم آفتاب   ناری دوروبر روب   چه با مردک

 هم از خانه به رسیدن برای که هاب  قدم اختیار دیگر
 .نداشتم را گرفتندیم پییسر 

 

 در کنار را بودم خریده ناری برای که موزهاب   پالستیک
  چند عصبانیت با و کردم پرت واحدمان

 
به  به محکم ض 

 .زدم در

 

ببه را در شنیدم که را «بفرمایید» صدای  .کردم باز ض 

  دیدنم با کاوه
 
 .پرید جا از فورا

 

 از و بایستم در کنار فقط که داشتم نگه را خودم خییل
م یقه ون نکنم پرتش و نگت   !بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 در باید او انگار که کرد نگاه ناری به دلخوری با طوری
 .بدهد توضیح آنجا در من حضور مورد

 

  .باشد اینجا نداشت حق افتضاحش از بعد

؟یم غلیط چه اینجا تو –  کب 

 

 .زد زل من به خونرسد

 !بدم؟ پس جواب تو به باید .عیادت بودم اومده –

 

 !هری حاال خوبه، که دیدی –

 .داد تکانتکان برایم تأسف با را رسش خوشتیپ آقای

 

  .بودند کرده ورم خشم شدت از گردنم هایرگ

؟ رو شاهکارت اومدی –  گورت حاال .ستزنده هنوز ببیب 
 .کن گم اینجا از رو



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ون تا ایستادم کنارش و کردم باز آخر تا را در  .برود بت 

 .تنهاست .نیست شعمه –

 .نیومده تو به فوضولیش –

 

 

 
 
 بود، شده قرمز صورتش گرفت، دندان به را لبش گوشه
  .نداد را جوابم اما

 

ل و شمرده  .کرد هچ   را کلمات شدهکنتر

 پیشش کیس دیدم االنم .نیومدم اینجا تو خاطربه من –
 .موندم نیست،
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 :توپیدم ناری سمت



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ تو !ناری –  تنهاب 

 .چرخاند نگاه برعکس و کاوه به من از ترس با

 

سد؛ داشت حق  دیگر نفر دو دعوای خاطربه تازه بتر
 .بود کرده ولوردهله را خودش

 

 که بود عوض   این تقصت   تمامش .شدند گره هایممشت
لم  .دادم دست از را کنتر

 

  .فروبرد موهایش میان دسبر 

دتش هم کیس چه دست شعمه –  !ست 

 

 !هری گفتم !سننه؟ رو تو –

 او از بیچاره دختر  باز بود منتظر .زد صدا آرام را ناری
 کند؟ دفاع

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 یک نفهمیدم چرخاند زبان روی را ناری اسم که دوباره
 .ایستادم اشسینه به سینه و رساندم او به را خودم

 

 من انگار درنیار، رو دانشگاه استادای ادای من واسه –
 ...باالباالها اون تو و الواتم

 

 اشاره کنارمان پژمرده   و زرد دختر  سمت را انگشتم نوک
 .رفتم

 

 خودش به ش،خونه توی داده رات و کرده خانویم اگه –
 جر وراون تا وراین از دیدی؟ رو رسش ویل داره، ربط

 دیده رو موهاش !شمرد شهنیم رو هاشبخیه .خورده
 .کردم کوتاه براش رو همه بودی؟

 

 
 
 .گرفتم باال را ناری رس روی مشگ شال لبه

 دردش سنگینه، رورسی رسشه؟ این چرا کردی فکر –
  .ببیی    رو رسش کشهیم خجالت ویل .میاد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 حال به .شدیم بسته و باز حرص با اشبیب   هایپره
  .زدم پوزخند مزخرفش

 

 هار که زدییم دهنه خودت از بدتر رفیق اون به باید –
ه رو بچه این نشه  شهمه وداغونه،درب اگه !بگت 

 .بایسر  مواظبش نتونسبر  که االغه تو   گندکاری

 

 و آورد شانس کند، دفاع خودش از که کرد باز دهان
 .شدیم من مال زحمتش وگرنه بست، را فکش خودش

 

 !کن گم رو گورت حاالم  !گند !االغ زدی، گند –

  ...رفت ناری او، جایبه

 

 تازه کوبید همبه که را در .کرد فرار اتاقش سمت و نماند
 .آمدم خودم به

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کرد برانداز را رساپایم تحقت   با کاوه

–  
ا
 .نیسبر  بلد رو خانوم یه با رفتار اصل

 

 
 
 .خورد پیچ تنفر با لبم گوشه

 !جنتلمن جناب دیدیم، هم رو شما رفتار –

 

  .میام من برگرده که شعمه –

 .دادم نشانش را در

 !گلدی خوش –
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  گفتند؟یم چه دیگر مت    روی هایگل

 

 بازش و دادم هل را در اجازهب   و آرام .رفتم اتاقش سمت
 .کردم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...ناری –

 

  روی
 
ون به و نشسته بسته پنجره   لبه  .کردیم نگاه بت 

 ایاق نفسم با تنش عطر که نزدیک آنقدر رفتم، نزدیک
 ...شد

 

  !لعنت !...یاشار تو، به لعنت

 پر مالیمش عطر از را امسینه دادم اجازه خودم به چطور
  کنم؟

 !اضافه هایغلط این به چه مرا

 

 شدیم که صدایش اما نکشم، نفسش که بستم را دهانم
 .بزنم

 ...ناری –

 

 چرا؟ بود؟ غمگی    .برگشت سمتم

 .کردم نگاه لرزانش دارزاویه هایلب به و شدم خم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 شدی؟ ناراحت کردم دعوا رو پرسه –

  .شد جمع داشت درد که هاب  وقت مثل صورتش

 

  اشناراحبر  نکند
 
 !بود؟ کاوه خاطربه واقعا

  بره؟ خواسبر نیم –

 

  ...شدم سالح خلع افتاد راهبه صورتش روی که اشک

 !ناری آره، ؟...وسط پریدم من زدیدیم حرف داشتید –
؟یم گریه اون واسه  کب 

 

  .بود کنندهدیوانه نزدنش حرف

 !؟...بیارمش برات کنم پیدا برم دارم، رو ششماره –

 

 ...کردند وصل امسینه به ولتوبیستدویست برق ناگهان

 .کرد تکیه من به که بود ناری



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...کنند اتندیدهناری رس بر خاک ای !مرد نده، وا

 ...پیچید تنش دور اما مغزم،ب   هایدست

 

ه   ...یه –  .نکن گریه ...دیوونه دختر

 

 .بود وصل امسینه به رسش و نشسته پنجره روی

یم االن .بسازم پناهگاه حیوونا برای خواستمیم فقط من –
یمش گفت ستار ...شب اون ...بوده دروغ شهمه گه  نت 
 ...خونه تو بود افتاده راه من خون ...خون .دکتر 

 

  ...باش آروم ...هیسس –

 .زد هق

 .یسر یم ترزشت !دیوونه نکن، گریه –

 

 .کوبید امسینه به آن با و کرد بلند را رسش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .نشنیدم که داد فحیسر  پیچید رسش در که دردی از

 

 عاض رو آدم گردان یه جنگل تو که کو ناری اون پس –
 !؟...بود کرده

 

 .کرد نوازش آرام را اششانه روی اجازه،ب   شستم، انگشت

 ؟...چیه تگریه دی،یم قورت رو همه درسته که تو –

 

 از .گشتم جا دنبال باهاش دل و جون با که وقتاب   تمام –
  ...زدم درسم

 

 ...بوده خوب نیتت که تو –

 ...بخشمشنیم –

 

 :دادم جواب محکم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !کب  یم خوب –
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 .زدم گریز گذشته به کردنش آرام برای

 

 با بریدمیم رو درخته باید گمیم هنوزم .شد تازه دلم داغ –
  .زمی    اومدییم گردن

 

 .لرزید امسینه روی رسش

 ...گاوکله –

 

 .درخت باالی رفته میمون کردم فکر گفتمیم دادگاه تو –
 ها؟

  .گرفت پس امسینه از را رسش و کوبید بازویم به مشت با

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کنمیم درددل باهات دارم !یاشار –

 

 احاطه در ام،سایه زیر و زدم تکیه کنارش دیوار به
 .گرفتمش

، منم درد –   .خب توب 

 

 چشم پشت نازدار و کرد پاک را هایشاشک رسانگشت با
  .کرد نازک

 .نداری ومن اشکای دیدن لیاقت –

 

 .نشست لبم روی دعوتب   لبخندهای آن از یگ

 .شده نصیبم هم سعادبر  چه –

 

 .شد بلند پنجره روی از و زد کنار محکم مرا

اره .کردی پشیمونم جورییه زدم حرف برات بار هر –
 !پوککله کش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون اتاق از و گفت   .رفت بت 

 به و سوختیم هنوز را آنجا رس یک جای ...اما امسینه
 .رسیدیم انجماد

 

 کرد؟نیم باور چرا .بود خودش من درد

 
 
 .گفت شدنیم که هم را دردها بقیه

 

 
ا
 تر،طرفآن قدم ده بود لعنبر  گاوصندوق من درد مثل
  سند که همان فلور، تخت کنار

 
 .بود داخلش امبردیک

 

 کتاب الی خودم، اتاق داخل دورتر، قدم ۳۰ من درد
صیغه یک ...خودم دادن کرایه برای سند یک بود، مکانیکم
 ...نامه

 

  رسد، اتاق از
 
ون خایل، خانه  .زدم بت 
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ی شویدپلو خوش بوی خودمان واحد در  .کردیم دلت 

 

  یک مادرم وقبر 
 
  و ناری برای را مایه بزرگ تکه

 
 بعدی تکه

 حرکت عبدی هایچشم گذاشتیم من بشقاب داخل را
 .کردیم دنبال را هایشدست

 

وع  بشقاب خودم کرد، اشمایه هایتیغ کشیدن به که رسر
 .کردم پر را پدرم

 

 که واین بیاری؟ تونسبر نیم تریسر  شیشه یه !حمیده –
 .خورد شهنیم خایل

 

 .هست ماست –

 با دفاغ کرد، دفاع مادرم از ناری مانهمه انتظار برخالف
 .نرم سالح

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 هوس شما دونستنیم که خانوم حمیده جون، عمو –
  .کردی تریسر 

 
  یه براتون بعد دفعه

 
 مخصوص شیشه

 ...میارن

 

  بابا
 
 .شد ساکت عجالتا

 ناگهان که بودیم نخورده هم غذا قاشق چهار هنوز
 .شد پخش مت    تمام روی غذایش و پرید باال پدرم بشقاب

 

 به اشصندیل رفیر   عقب موقع و کشید کوتایه جیغ ناری
 .آمد در صدا

 

 بلندی مشگ موی بابا مادرم، ی«!مرگته؟ چه» جواب در
ی روی را  .کرد پرت سفید رومت  

 

 لچک کب  یم درست غذا داری وقبر  توب  نیم چیه؟ این –
؟ رس  کب 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

، مادرم،  .کوبید مت    روی را قاشقش عصباب 

 نامحرم به چشمت تریسیم باشم، رورسیب   اگه !چیه؟ –
 بیفته؟

 

 :زد فریاد بابا

 !بسه درنیاد، غذا تو از شویدات کنه؟یم نگاه رو تو یک –

 

 !نیست؟ نجس که مو ...شده چ   انگار حاال !اووو –

 :زد داد و گرفت من رس سمت را انگشتش پدرم

 

 باریه کنه،یم درست غذا برام داره حاال تا یک از بچه این –
 .درنیومد توش مو

 

 و صاف رس به وقبر  و کرد دنبال را بابا انگشت ناری نگاه
  .خندید پقر  افتاد من براق

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 
 
 که هاب  شانه با و گرفت را دهانش جلوی را دستش فورا
  .انداخت پایی    را رسش لرزیدیم

 .ندید مرا غلیظ اخم و آورد شانس

 

 .بود بلندتر پدرم از صدالبته که زد دادی مادرم

ی؟ ومن آبروی مهمون جلوی بودی مجبور حاال –  بت 

 

  هایرگ آن با بابا، هایدست
 
 مت    روی کبود، برجسته

 .شد کوبیده

 !نیست غریبه ناری –

 

 :کرد غرغر و زد باد را قرمزش صورت رورسی پره   با مادرم

 

خونه اومدن روز یه یادته ...نبود غریبه منم خواهر !آره –
ون غذا از مو شوهرش جلوی مون  شوهرش کشیدی؟ بت 

 .بیاره باال بود نزدیک

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 خودش در حاال که ناری پای ساق به مت    زیر از پا نوک با
به بود شده جمع  .پرید جا از .زدم ض 

 

ون به ابرو با  .زدم اشاره بت 

 .شد بلند من از زودتر چون بود، نجات دنبالبه

 

 .زدیم فریاد داشت بابا .نشد ما متوجه کیس

 بدم؟ قورتش کنم؟ چیکارش رو زلفت خواسبر یم –

 

ین روی را خودم هال، داخل  و کردم رها مبل نزدیکتر
ون کالفه را نفسم  .دادم بت 

وع –  .کردن رسر

 

 .نشست رویمروبه ناری



ر خریدز  بانوی بارانی  

 شه؟یم جوریاین آخرش همیشه –

 

 ...کمش کم ...بار یه ایهفته حداقل یادمه کهتاجاب   –

 

 دامنش زیر را پاهایش بود مانخانه که روزی چند این مثل
  به را رسش و کرد جمع

 
 .زد تکیه مبل دسته

 

 کرده بحث همدیگه با مادرم و پدر نمیاد یادم من –
  ...«باوانم» کردیم صداش همیشه مادرم یادمه ویل .باشن

 

  .کرد نگاه را ورودی در اطراف،

 یادم قدیما از کمیه بودم پیشتون که روز چند این تو –
  ...اومد

ا
 ...محو ویل کرد،یم باز براش رو در که مادرم مثل

 

 .دادم اشدلداری

 .بودی بچه خییل –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .خورد پیچ غصه از هایشلب

 از بعد مادربزرگم .پدرم و مادر تا یادمه رو فلور بیشتر  –
 ...سال چند فقط نموند، زنده زیاد پدرم تصادف

 

 ...برود یادم تا پرسیدم سؤال

م» – ، یعب   «باوان   ناری؟ چ 

 

–  
 
 و بابان از اصل در اما جگرگوشه، شهیم شساده ترجمه

  یعب   میاد، بابا
 
ی ...پدری خانه  .جگرگوشه از باالتر چت  

 یم وقبر 
 
م» یک  آمیخته جانم و دل با چنان یعب   «باوان 

  انگار که شدی
 
 ...مب   ریشه

 

  ...شد ساکت

  نداشت؟ ادامه

 مثل لحنش زد،یم حرف گرم و بااحساس آنقدر وقبر 
 ...الالب   شبیه شد،یم شعرخواب  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  شد، تمام که شعر
 
 .کشید رسک پسش از واقیع زندیک

 

  از
 

  .آمدم کش مبل روی خستگ

 .نزدم دست ماشی    به امروزم –

 

 داره؟ کار خییل –

 .هفته یه فوقش کنم، کار بکوب –

 

 داخل هایبحث به کردم سیع و بستم را هایمچشم
خانه  .ندهم گوش آشت  

 

 !یاش !یه ...یاش –

 ...هوووم –

 .مهگشنه –
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .برداشتم مبل را امتکیه درجا

 

افش از انگار کرد،یم نگاهم جوری  کشیده خجالت اعتر
 .باشد

 .نشدی بهتر  هیچ .داغونه حساب   روت و رنگ –

 

 .خورمیم آهن قرص –

 .بخرم جیگر ناهارت برای خواستمیم –

 

 .خورد چی    تنفر از اشبیب  

 .قرمزمه خط جیگر نداره، بودن خوارگیاه به ربیط دیگه –

 

 .بود گذاشتنش رسرسبه هوای هوا

  گفتم ری،یم باال خوب درخت از چون –
 
 هم موز حتما

 ...خریدم برات .داری دوست



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .هم زبانش آمد، بند نفسش

 ...میموب   ...خییل ...خییل –

 

 منتظر نمادندان لبخند یک با و زدم کمر به را دستم 
 
 
  .شدم حرفش ادامه

ی مؤدبانه هایفحش از .شد گرفته حالم !نه   .نبود خت 

 

 از ترگرسنه .داد تکیه مبل به دوباره را رسش و شد تسلیم
 .کند بحث که بود هاحرف این

 

ی که یخچال تو –  .نبود چت  

 .گذاشتم کجا اومد یادم –

 

 .برداشتم در پشت از را خریدم نایلون و کردم باز را در

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و کرد دراز سمتم کندم، که موزی گرفیر   برای را دستش
 :پرسید

 کامله؟ غذای یه موز دونسبر یم –

 

  از ویل رسه،نیم واقیع ناهار پایبه –
 

ه گشنگ  .بهتر

 ...خوردیم را دویم وقبر  حبر  آمد،یم بحثشان صدای هنوز

 

 .کردم پرت مبل جلوی و آوردم بالش و پتو اتاقم از

 

  !یاش –

 !هان –

 .خودمون واحد برم دیگه من –

ببه رسم   .برگشت سمتش ض 

 

 :داد ادامه اما کرد، جمع را خودش امناگهاب   اخم از



ر خریدز  بانوی بارانی  

  روی من .تختت رو برو پس –
 
 هوا .شمیم جا هال کاناپه

  .خواب  یم زمی    روی من خاطربه رسده،

 

 .زدم اشاره پایم زیر به

  .کنمیم پهن تشک هم شبا فرشه، نیست، زمی    رو –

 

 را پتو و کشیدم دراز بزند، رفیر   از حرف دوباره نگذاشتم
 .آوردم باال رسم روی تا هم

 

 ...یاشار –

؟نیم عرصا –  !دیگه برو خواب 

 

؟ مامانت و بابا –   چ 

 !کن گوش حرف .رهیم دیگه االن مامانم .اتاق برو –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و رفت، اتاق سمت که شنیدم را سبکش هایقدم صدای
 و خانه در شدن بسته و مادرم غرغرهای و کوبیدن پا بعد

 .کشید دراز و آمد که عبدی هم آخرش

 

جت   تخت  خودش از را صداب   هر کرد، قژقژ کرد، جت 
  ...درآورد

 ...بردنیم خوابم و بودم خسته من و
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 ناری#

 

 .رسید راه از هم جمعه

دم خواب میان از و دیوارها از رضا بلند خنده   صدای
 .کرد بیدارم و گذشت صبحم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 زخم در را انگشتم خواستیم دلم .سوختیم رسم
 .کنم آرام را سوزشش و بچرخانم

 

 ...نشیب  خانه بازهم .نشستم رختخواب در حوصلهب  

  .نبودم ماندن جایک و چهاردیواری آدم من ویل

 !چه؟ من رفتند، کوه به هایمدوست صبح، پنج

 

 به هم عمو .نبود کیس هال داخل شدم، بلند جایم از
 .آمدیم آنجا از صدایش و رفته حیاط

 

  مقابل
 
 با شاید کردم، باز آرام را رسم پانسمان روشوب   آینه

 .شدیم بهتر  آزاد هوای

 

یم آزار پارچه اما ...بیندارم رویش که بود شال نوبت بعد
 .کشیدیم را آنها و کردیم گت   هابخیه به داد،

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ویل بودم، ندیده را زخم و رسم پشت حاال تا
 
 خییل حتما

 .بود شده زشت

 

 ...نازنی    ریز موهای کشیدم، اطرافش پوست روی دست

 

 نبود، حجاب خاطربه کردنم رس رورسی بار اولی    برای
نیم دربه راه از مردی هیچ من وداغاندرب رس با که البته
 .شد

 

 ...بودم شده ترسناک

 

 
 
 مشت .شد پر اشک از آینه داخل دختر  هایچشم کاسه
 .کرد بهتر  هم را او حال پاشیدم، صورتم به که آب  

 

  از که کیس تنها
 
 همآن بود، یاشار زد حرف رسم بریدیک

  !کاوه رسزنش برای

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کوبید او صورت به مرا خراب حال و وضع ریزبهریز
  .شد خنک دلم که کرد پهنش و شست قشنگ آنقدر

 

 نیست، تو شبیه کسهیچ :درآوردم را ادایش آینه داخل
  !ناری

 

 
 
های نصف حتما  این با تازه بود، چشیده را تهران دختر
 ب   به کیس که بود رسیده نتیجه

 
  .نیست من تجربگ

 

 دیگر دوفردای ؛نبود کسهیچ شبیه کسهیچ خب، اما
 بقیه مثل هم او رسیدیم نتیجه این به و کردیم پیدا را یگ

  این و نیست
 
 .داشت ادامه معیوب چرخه

 

 برای مزخرق   رسپوش چه !نیاز گفتیم هایشبازیهرزه به
  پوشاندن

 
 !دلگ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خودش که شد امپنایهب   روزهای این گاهتکیه کیس اما و
 ...بود مانده یارکمکب   و تنهادست

 

یم را زبانش من اما کند، دورم تا زدیم حرف تت    و تند گایه
 تلچ   الی که تپنده و خالص محبت همان .فهمیدم
  ...کردمیم لمس را پیچیدیم کالمش

 

 نرمدل کاکتوس .نامرد از پر دنیای این در بود، مرد
 ...مهربان
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یم را هابخیه کمتر  که ایرسمه رورسی یک با را امرورسی
 .کردم عوض کشید

 

 .رفتم حیاط به قند با و ریختم بزرگ لیواب   چای یک

 .گفتم همه به خطاب را «خت  به صبح»



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 شدن؟ بیدار خانم عجب، چه –

 !اینورا؟ از عجب چه تو !رضا؟ سالم –

 

 روی نشسته عمو و بود پهن پله روی کهنه موکت ایتکه
 ...آن

 

؟ راحت کرده پهن موکت –  نازت پرست این چقدر بایسر
 !عمو کشه،یم رو

 

 .بنشینم هم من تا کشید کنار کیم

 .بزنم یخ که شهنیم !خو بود رسد پله –

 

 .شدم اشقدرشنایس عاشق

 نگاه با را شناختمنیم که عجیب و فلزی ایقطعه یاشار
 ...فرو ماشی    داخل و کرد چک

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .کردم تماشایشان و نوشیدم را چایم فنجان از قلپ یک

 رسیده مهیم جاهای به انگار بود، جدی هم رضا حبر 
 .باشند

 

 .انداخت من به نگایهنیم یاش

 شد؟ تموم چاییت !ناری –

 

 .گذاشتم زمی    را لیوان و دادم قورت بزرگ قلپ یک

 .گرفتم هوا در .کرد پرت سمتم را سوئیچ و گفت «!بگت  »

 

 نگاه .زد تشویقر  سوت برایم سوئیچ قاپیدن برای رضا
 .برگشت یاشار به مرددم

 

 کنم؟ چیکارش –

 !بزن استارت برو –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  !من؟ –

 !آره –

 

 .کرد پمپاژ را هیجان قلبم

 کنه؟یم کار –

 

 .دونیمنیم –

 نبود؟ باورکردب   .دادند من به نگاهشان هردو

 

 بوده؟ خاموش سال چند زنم؟یم رو استارت اولی    من –

 داخل را رسش یاش اما انداخت، باال ایشانه خنده با رضا
 .فروبرد کاپوت

 

  و کشیدم مشت به را سوئیچ ذوق با
 
 فرمان پشت فورا

 .نشستم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .دیدمیم را اشتنه فقط و بوده باال کاپوت

 !بزن –

 

 خاموش و داد صدا گر و گر ...یک .چرخاندم را سوئیچ
 .شد

 

  ...دویم

 .درآورد لرزه به را اتاقک موتور صدای و

 

مردها مثل قدییم ماشی     مرگ خواب از و کرد رسفه پت 
 .گویمیم را شدنش زنده داشت؛ عجیب   حس .شد بیدار
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 .برد باال را دستش یاشار

 !نزن !کن صت   –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :پرسید رضا به رو

 !شنوی؟یم –

 

 شدی؟ خیاالبر  .که خوبه !و؟چ   –

ینگه صدای – ینگ ...بلت    .انداخته بهم آشغال بلت 

 

 .شدم پیاده ماشی    از آویزان هاب  لب با

  داره؟ کار باز –

 .شد روشن ویل آره، –

  .دادندیم نتیجه هابیداریشب باالخره

 

 بدیل،ب   کمیاب، داشتم؛ دوست هایشلب روی را لبخند
 ...واقیع

 

 :پرسید



ر خریدز  بانوی بارانی  

  شدی؟ ناامید –

 

 .کرد رسزنشم .کردم کج را لبم

 !دختر  نباش، عجول –

 

 داره؟ کار دیگه چقدر –

 !هفته یه تهش –

 

 :کوبید اششانه به رضا

 .رفبر  اینجا از و دادی رو پول بعدش –

 

 شوکه من اما بود، شورولت به نگاهش و حواس یاش
 :پرسیدم

 داره؟ ربیط چه –

 

 !هان؟ –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 داره؟ رفیر   به ربیط چه پول دادن –

 

 :زدم صدایش .شد سنگ یاشار

 یاش؟ –

 

  .نیستم بدهکار موقعاون بدم، رو بدهیم ...خب –

 

 .گرفتم آغوش در را هایمدست

 داره؟ رفیر   به ربیط چه بدهیت ...ریدیم گفت رضا –

 

 مشت .بود صورتش اجزای تغیت   تنها پوستش شدن قرمز
  پشت به محکیم

 
 .کوبید رضا شانه

 

 چ   .شهیم تموم دیگه ماه چند قراردادمون ما !رضا؟ –
 یم چرت

 
 خودت؟ واس یک

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .خندید منقطع و آمد خودش به بود کرده کپ که رضا

 

 سال ده شبیه گذشت بد بهتون ناری با بس از جدی؟ –
 نشده؟ سالم یه جدی بود،

 

 .کردم پرت اشسینه به را سوئیچ

 !دلقک –

  ...بود شده هول گرفتش، خنده با

 

ی !نه !نه  ...غلط اینجا چت  

  .کرد پاره را افکارم و آمد زنگ صدای خانه داخل از

 

 .نخورند تکان جایشان از پرسها از کدامهیچ

 درو برم من دارین انتظار نکنه شدین؟ خشک تونهچه –
 کنم؟ باز

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 .کردم پرواز در طرفبه آمد کوچه از که مریم صدای اما
  چهارنفره   اکیپ یک

 
  .بودند در پشت ژولیده خسته

 

 .فرورفتم ژیال آغوش در

  !تو؟ کجاب   –

 

 بی    این ویل بچالندم، بود مریم نوبت کرد رهایم وقبر 
 .نکرد رها را بازویم ژیال انگشتان

 

 .بودند امید و شایان رسشانپشت

 

یس از بعد ها بقیه، با شاناحوالت    .بردم واحدمان به را دختر

، عشق دم از همه که هم مردها  .ماندند یاشار کنار ماشی  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

، با
 

 .پرسیدم دانشگاه اوضاع از دلتنگ

 .بفرستد برایم را هایشجزوه داد قول مریم

 

  نشست، کنارم دقیقه چند فقط ژیال
 
 به رو پنجره   به فورا

 .بست دخیل حیاط

 

 نداره؟ دختر دوست خداب   !نار –

 !اومده؟ خوشت اینم از –

 

 !جیگره و هات باز پوشهیم هرچ   المصب !جنسه اصل –

 

 .داد باال را ابروهایش جفت مریم

ه –  ادا این از شیم خالص کنه شوهر .شده خل دختر
 .اطوارش

 

 .رفت غرهچشم او به ژیال



ر خریدز  بانوی بارانی  

 زن که آدم ویل درست، جذابه و جیگر !اوسکول آخه –
، مثل .کافیه بچشه فقط شه،نیم پرسا این ت بستب   ست 
 .بخوری داری دوست ویل کنهنیم

 

 .گرفت امخنده اما شد، چنگ پایم روی حرص از دستم

 یم یاشار به –
 
؟ یک  بستب 

 

 .چسباند پنجره به را صورتش بیشتر  ژیال

 !سوزلب و دوزلب ...زغالیه چای مثل لعنبر  !نه –

 

ببه را چادرش مریم  از داشت هم او .کشید رس از ض 
 .خوردیم حرص ژیال دست

 

 قولبه بیسته که هم زنیتمخ .داره آپشن همهاین –
 .سفره پای بشونش .خودت

 

  .خندیدم بلند عقد سفره   پای یاشار تصور با



ر خریدز  بانوی بارانی  

  اداهای به اگر
 
  تقریبا

 
یم و نداشتم عادت ژیال همیشگ

 گرفت؟یم امخنده بازهم ستجدی قصدش فهمیدم

 

 .چرخید ما سمت کامل حاال ژیال

؟ بگم بقیه به برم –  در دم نگهبان طرف چ 
؛ شایان آقا مثل که همه دانشگاهمونه؟  مادر نیسیر 

،
 

 پس عسل، تو افتادی ماتحت با .دارمایه باباش فرهنگ
اب   من واسه  .نکن سخت 

 

 .گذاشتم رسم زیر را کوسن و کشیدم دراز مبل روی

 

انه هایحرف برای دلم  داشتم هرچند بود، شده تنگ دختر
 .شدمیم پشیمان ژیال هایحرف با
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 فرصتش که بدهم یاشار شغل درباره   را جوابش خواستم
 .نداد را

 

  ندیدی؟ رو لختش ناری، راسبر  وای –

 .کشیدم سینه به پرصدا و زدهوحشت را نفسم

 

 .زد تا را چادرش مریم

 .لذت نه داره حرمت مرد !بیا کوتاه –

 

ی وسط  .گرفت امخنده باز غافلگت 

 

 .داد را جوابش خودش ژیال

ای نصف –  هیچ ویل این .دارن نقشه براش دانشکده دختر
 .دهنیم پا

 

 .کنم دفاع شدم مجبور !یاشار بیچاره



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .براش داره دردرس فقط .خودشه تقصت   هیکلش مگه –

 

یم زوم ...و گرفته پنجره سمت را اشگویسر  .شنیدنیم ژیال
 کرد؟

 

 شغل، نه داره، پول نه حیف بود، خوب وضعش کاش –
 ...قیافه فقط

 

 و نکردم توجه پیچید رسم در که دردی به پریدم، جایم از
  .رساندم او به تند هاب  قدم با را خودم

 

 .کردنیم رهایش کشیدم، دستش از را گویسر 

؟ عکس – ؟ واسه گرفبر  !چ 

 

 که شخونه رفتم بگم هابچه به داری؟ چیکار وگوشیم –
 .شهنیم باورشون

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...وگویسر  کن ول –

 .کردیم التماس و خندیدیم

  .دمیم نشونشون فقط !نار –

 

 :زدم ترسر 

  چ   خواییم –
 

 بیکارش کار از توب  یم ببی    بقیه؟ به بگ
؟   بهش؟ دادید گت   شماهام داره بدبخبر  کم خودش کب 

 

 ...بابا عکسه، یه –

 .کردم پاک را عکس و کشیدم دستش از را گویسر  باالخره

 

 .قدم چند همی    با بود، شده خارج ریتم از نفسم

 گت   که دانشگاه تو نیست کیس استادیاری، استادی، –
  بهش؟ بدید

 

د پس دستم از کشیدن با را گویسر  بود او نوبت  .بگت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !حرومه خوریتک بده، ندا یه مام من کردی پیدا –

 

 .کردم غافلگت   را پنجره به یاشار نگاه زدم، که کنارش

ی به  ژیال؟ برای یا خندیدیم گفت رضا که چت  

 

 .کشیدم ته تا را پرده

 

 گرده؟بریم یک تعمه ناری، –

 :کردم زمزمه .پرسید که بود مریم

 ...دونمنیم –

 

 .بنشینم کنارش و بیایم شد باعث مکثش

 !چطور؟ –

 

  روی دسبر  دستپاچه
 
 مرتب را آن و کشید مانتواش لبه

 .کرد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .پرسیدم همینجوری هیچ   –

 

 من و من با برنداشتم، رویش از را امزدهزل نگاه وقبر 
 :کرد زمزمه

 

 کنه ول رو تو تونست چطور غریبه، مرد دوتا با اینجا، –
 بره؟

 

 .کشیدم دراز ...شد گنگ بود، گیج رسم
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 غریبه مردهای واحد در را شب چند این دانستیم اگر
 کرد؟یم قضاوبر  چه موردم در امخوابیده

 

 
ا
  کرد؟یم درک را امتنهاب   اصل

  .بفهمدم توانستنیم کهنه



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...مهربان و محجبه مادر آبرومند، و خیاط پدر آن با

 

ط   شب یک حبر  بندمیم رسر
 
 هم تصورش در مرا زندیک

 .کردنیم تصویر

 

  :کرد زمزمه دلسوزی با ژیال

 شدی؟ ضعیف خییل –

 

یم خودش .لرزیدیم کرد تأیید را حرفش که مریم صدای
 .گفته من به چه دانست

 

  .شده کبود قشنگ چشمش زیر آره، –
 
 خون خییل حتما

 .کشهیم طول خورده یه بیاد راه به رو تا داده، دست از

 

 .بود صاف صدایم نداشت، رمق که جانم برعکس

  .بود پرس کیل اکیپمون تو .مریوان اومدی ما با هم تو –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .خورد جا مریم

 شدی؟ ناراحت !ناری؟ –

 

  !نه –

 ...من ...ببخشید –

 

 .زدمیم حرف باید اما داد،یم آزار بغض

  م؟خونه جزبه برم کجا –

 

 ...ویل افتاد، پتهتته به

 .هست که داییت ...خب ...خب –

  .شناختیم مرا که دوسبر  بود، دوست یک هایحرف این

 

–  
ا
 و خودش پرس به حبر  نیستم، راحت شخونه من اصل

 س،خونه تو قراراش ژیوار، پرسش، وراون از .مشکوکه من
 .مزاحمشم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 و ترپررنگ انصاف از قرمزها خط و هاچهارچوب گایه
  .ترندقوی

 

یم اعتقاداتش کشخط با مرا که من مهربان مریم مثل
 از نفسم دویده، چشمم به اشک نبود مهم برایش .سنجید

  .آیدنیم باال اشرحیمب  

 

 !برگرده بگو تعمه به پس –

 .ببینند را ضعفم دادمنیم اجازه هرگز .کشیدم عمیقر  نفس

 

  من کنهیم فکر .هواخوری ارمنستان رفته فلور –
 
 خونه

  .امشکریداب  
 
 من سال همهاین گفته، خودش پیش حتما

   .بیان مادرش فامیالی حاال کردم، بزرگش

 

کالفه نشست گلویم به فلور فکرهای تصور از که دردی
 .بود کننده



ر خریدز  بانوی بارانی  

–  
ا
  فهمید؟یم چ   اصل

 

 .نیست تا دویگ که من بدبخبر  نگفتم

نیم من دردبه دیگر ویل بود، دلسوزی از پر ش«عزیزم»
 ...خورد

 

 هایمشانه دور که هایشدست حبر  .نشست کنارم و آمد
 .نکرد بهتر  را حالم پیچید

 

 :زد غر ژیال

؟یم وهمی    –  جونت شایان و خودت خوبه حاال خواسبر
 .گشتید وایران تمام محرمیت صیغه یه با

 

 !محرممه –

  .زدم یخ ژیال به جوابش با

 گنایه که من ویل کنم، قانع نتوانستم دلیل همهاین با
 .بودم نکرده



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 .خوبه لباسام .کنمیم رعایت یاشار جلوی شهمه من –
 .پوشونمیم موهامم

 

 تکه این به نجابت دانستمیم دلم در و گفتمیم
 
 روی پارچه

 .نیست رسم

گره خون با موهای کرده، قیچ   برایم را موهایم نگفتم
 ...را امخورده

 

 .داد ماساژ را پشتم دوراب   دستش

 خییل جامعه ویل پاکه، دلت تو دونمیم من ...ببخشید –
 ...شده بد

 

ون آغوشش از که را خودم  .شد ساکت .کشیدم بت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 به .کنم عوض را اعتقاداتش توانستمنیم که من !بود بس
  .زدم اشاره ژیال

 

 .گازه باالی کابینت تو نسکافه بسته یه –

  ژیال
 
 .شد بلند فورا

 

ئه را خودش و بزند حرف خواست مریم  با که کند تت 
 
 

 :پرسیدم لبخندم ترینساختگ

؟ چه کوه –  گذشت؟ خوش خت 

 

 ویل خندیدیم، و گفتند را کوه ماجراهای هم دور
 اتاق به گشتمبریم زودتر هرچه بودم، گرفته را تصمیمم
 .خودم

 

 یاشار#

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم تاریک زود هوا .رفتم کار رس را دوستانش آمدن فردای
 .رسد بیشتر  هوا و شد

 

 خییل هرچند کشید،یم ونشانخط برایمان کمکم زمستان
  .آمدن تا داشت راه

 بلکه بود، نشده وارونه هاآدم دنیای چت   همه فقط انگار
 .نداشتند نظم قدیم مثل هم هافصل

 

 در همی    برای ماندم،یم کار رس غروب تا باید روزی چند
  .بودند تنها خانه

 

 .پرسیدمیم را حالشان زدم،یم زنگ مدام

 یه بود، شده عجیب رفتارش دوستانش رفیر   از بعد ویل
  .زدیم رفیر   از دم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 چند .بماند تنها نداشت حق شدنیم خوب کامل رسش تا
 نداد، اجازه ببینم را زخمش تا کردم اضار که باری

 .نفهمیدم !چه؟ یا کشیدیم خجالت

 

 .بود همیشه از ترگرم آمدگوب  خوش برگشتم که خانه به

 

 :زد فریاد فندق

  !گاوکله ...اومد گاوکله –

 

  به را رسش و نشسته کاناپه روی که ناری
 
 تکیه آن دسته

 :داد تذکر مادرانه مهرباب   با بود داده

 !فندق باش، مؤدب –

 

 
 
 .گذاشتم بابا تخت کنار را پرنده غذای بسته

  .شه آدم حساب   تا بکنم رو پراش از تا چند باید –

 

  .نشست لبخند ناری هایلب روی



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نمیاد دلت وقبر  نیا، قب   –

 

 .کنمیم درست کبابجوجه باهاش روز یه !وایس حاال –

 

 .کرد پخش بازرگاب   آگیه باز فندق

 ...ژوون ...ژوون ...ناری ...ناری –

 

 .کردم پرت سمتش به را دستم حرص با

–  
ا
 .ندادی یادش تو هم اصل

 

 از باافتخارش لبخند و زدهذوق نگاه بود؛ نامردش خود کار
ین   .برگرداندم را رویم .دادیم لو را او فندق زباب  شت 

 

 .گرفتندیم ضعفنقطه فقط دادمیم گت   هرچقدر
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

– ،   !؟...بابا خوب 

 ...الخالقجلل ...نزد غر حبر  ...کرد کج سمتم را رسش بابا

 

  یک مثل نگاهش
 
 .دهم نجاتش کردیم التماس گرفتار، گربه

  .زد اشاره ابرو با کهجاب   سمت چرخاندم رس

 

  روی بغضش دلیل
 
 شد،یم داده نمایش تلویزیون صفحه

 .هابادایمچشم

 

؟یم چ   داری ...بابا –  بیب 

 :داد جواب جایشبه ناری

  ...ایهکره ،«بودی خواب تو که وقبر » –

 

 قسمته؟ چند –

 .شش و یس –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 چنده؟ قسمت –

 ...شش قسمت رسیدیم تازه –

 

مرد .کرد التماس نگاهش با دوباره بابا  ...بیچاره پت 

  نداری؟ مشق و درس تو !ناری گم،یم –

 

 برای .نذاشت رسدردم ویل بخونم، درس خواستمیم –
 .دیدیم فیلم عموعبدی با نشستیم همی   

 

؟ بیوتیکآنبر  خوردی؟ رو داروهات چرا؟ درد –  چ 

 

م االن داشت، درد عرص .رسوقت همه ...اوهومم –   .بهتر

 .گفتم زیرلب ای«باشه»

 

 
ا
 او به اینکه بدون آمد،برنیم بابا برای دستم از کاری فعل
خانه به کنم نگاه  .رفتم آشت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  :پرسیدم آنجا از

 خوردید؟ شام شماها –

 

 :داد را جوابم ناری

 چ   خت   ببینیم جااین بیار رو شامت ویل تو خوردیم، ما –
 .داری

 

 
 
 فلفل تکه یک داشت؛ را مادرم امضای ماکاروب   قابلمه
 
 
 قابلمه .بود داده عطر غذا به فقط و پخته که بزرگ دلمه
 .نشستم مت    پشت و برداشتم را

 

 را هایشدست .نشست رویمروبه نخورده، قاشق یک
 .آن روی را رسش و گذاشت مت    روی

 ...هایشچشم

 

؟ زل بهم شام آخر تا خواییم جوریاین –  بزب 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .خندید پرروب   با

 .بزنم حرف من بخور، تو –

 

 .شد جور هم شامم تماشاچ   !...بیا

 یاشار؟ کنم، چیکار رو دانشگاه –

 

ده، دهانم به را قاشق  .آوردم پایی    نت 

ه .گرفتم گوایه برات بیمارستان رفتم امروز من –  یه دکتر
 .داد مرخیص هفته

 

 .درخشید اشپریدهرنگ صورت .گرفت باال را رسش

؟ –
 
  !واقعا

ا
 .نبودم یادش ترخیص موقع اصل

 

 .شد هم در صورتش بعد

 دیر همی    واسه ...رفبر  شهر رس اون تا رو راه همهاین –
 .بیای که موند منتظر خییل مادرت کردی؟



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 .کردم عوض را حرف درعوض ندادم، را جوابش

 .پرسید وحالت دوستت –

 

 !کدومش؟ –

 .اومد اینجا روزم اون .رنگیهچشم بود، مریوان باهات –

 

 زنگ خودم به تونستیم پرسیده؟ تو از چ   واس !ژیال؟ –
 .بزنه

 

–  
 
 .بوده نگران حتما

 .رفت غرهچشم

 خودم از رو حالم بگو بهش پیشت، اومد دفعه این –
سه   .بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 قاشق .بودم ندیده را خوردنش حرص شدیم روزی چند
ی طعم انگار غذا بعدی  .داشت بهتر

 

 آوردی؟ جوش چرا حاال –

 .کرد کج را هایشلب

 اینه عاشق .زنهیم حرف ازت رهیم راه .زده کراش روت –
 .ببینه رو پکتسیکس

 

  .کوبید دهانش روی را انگشتش چهار

 و درشت هایچشم آن به شدنیم نبود، خودم دست
 .نخندید زدهوحشت

 

 ...گرفت امرسفه پرید، گلویم به غذا ایلحظه

به پشتم به و شد بلند جایش از   .زد ض 

 

  !احمق گاوکله !ظرفیتتب   رس تو خاک –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .زد ترمحکم را بعدی مشت

ه نیست، آب   خودش که چشاش –  !لت  

 

 فقط .بود آمده بند اول همان امرسفه .گرفتم را مچش
 .کردیم اذیت را خودش مشت داشت

 

 .شد کوفتم زدی ور بندیه .بخورما اومدم غذا لقمه یه –

 .کوبید امصندیل به لگدی حرص با

 .یسر  خفه ذاشتمیم باید –

 

 :گفتم پوزخند با و زدم باال را ابرویم تاییک

  !بچه ندادی، ماساژمم –

 

 .زد دل ته از و محکم را آخر مشت

خانه از خواست ون آشت    .زدم صدایش که برود بت 

 !ناری –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .گفت «!هان» حرض و چرخید

 ته نداره، دوست خارچ   رسیال بیچاره، بابام، این –
شبر  .آریاست جمشید بینهیم که فیلماب  

ُ
 !وبدبخت ک

 

 !!!نه –

 .نگرفتم باال دیگر و آوردم پایی    تأیید نشان به را رسم
 .رفت که شنیدم را پایش صدای

 

  ...خوردمیم را غذایم مزاحم بدون داشتم باالخره

 

  اما
 

 هایملب آمدن کش و بود رفته تنم از خستگ
 .بود انکارنشدب  

 

  ...آمدندیم او با همیشه لبخندها

 نشده، خوب کامل هنوز پدرم رفتیم یادم که هاب  لحظه
  .ستخایل جیبم بدهکارم،



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  دو بی    هایتنفس این از کدامهیچ او، از قبل
 
 نیمه

 ...فرامویسر  هایثانیه نداشتم، را بدبخبر 

............... 
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...............  

 

  !ماندن؟ خانه در هفته یک و ناری

 دانشگاه به خواستیم نشده تمام اشمرخیص لجباز،
  .بیاید

 

  .پوشید لباس شد بیدار زود صبح

گونه چال و لبخند با فقط بابا و من هایرسزنش تمام به
 بود نشسته هایشلپ کنج و آمده حاال که پیداکم ای

 .کرد گوش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 افتاد هاچاله آن به نگاهم که بار چند همان من و
 .بردارم  آن از چشم نتوانستم

 

  ...کردمیم حسش

 ...را لبخندهایش در شدن غرق

  .کوبیدم بوق روی مشت با

 

 کاشته حیاط داخل مرا تمام رب  ع یک نپوشید؟ لباس مگر
  .بود

  .رفت جیپ پخش دستگاه سمت به دستم

 

 بود کرده «قارقاری کالغ آهای» آهنگ هوای دلم عجیب
 » اما

 
 خراب روز و حال وسط گفتیم چه «سالم زندیک

 .من

 

 .ایستاد کنارم و آمد باالخره



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بریم من ماشی    با بیا –

 !نه –

 .رسدمه من !یاش بخاری، –

 

 ویل داشت، عادت هوا رسمای به موتوریپیک یک شاید
  !نه او

 خودش میانمان شکاف روزمره، کوچک هایکلمه همی    با
  .کشیدیم رخ به رحمانهب   را

 .او و من دنیای بی    بود تفاوت

 

 

 جلویش و شدم پیاده حرکت یک با گرفتم، را سقف
 .برداشت عقب به قدم یک .ایستادم

 

  پس –
 
 .من با رانندیک

 .رفت پرایدش سمت زناننق و کرد پشت .دزدید نگاه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  برات آدم کنیا،یم رفتار جوری یه –
 
یم حس کنه رانندیک

 گل آدم بودن فمینیست حس بشینه، کنارت ته،راننده کنه
 من .شاگرد صندیل بزن !یارو !یه بگه خوادیم و کنهیم

 .نیستم ضعیفه ساله خییل

 

 صندیل فقط .کند غرغر توانستیم خواستیم هرچقدر
 .داشت جا برایش شاگرد

 

 .کردیم زیرورو را هایشجزوه مدام برسیم تا

  .دارم نگه را ماشی    که گفت دانشگاه، به نرسیده

 

 .شدیم متوقف پارک جای اولی    در

 .نرسیدیم که هنوز !ناری؟ شده، چ   –

 

ه روی دستش  .شد حرکتب   دستگت 

ه راستش ...راستش –  .نببیی    هم با رو ما بهتر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  خودم من
ا
 ...خودش حاال اما بودم، گفته او به را همی    قبل

ی –  شده؟ چت  

 

،یم باهم رو ما ممکنه –  ذهنشون .کی    بد فکر بعد بیی  
  ...خرابه

 اتفاقر  که شدیم شدنماندیده نگران صوربر  در فقط ناری
 .گفتنیم که باشد افتاده

 

 ...میام پیاده من .فرمون پشت بشی    تو –

  ...آخه –

 

ی کردم، نگاه ماشی    رسپشت به  ثمر به حرفش .نبود خت 
 .بودم شده پیاده من ننشسته

 

 را صندیل داشت تازه .برگشتم رسی    ع نشده، دور قدم چند
 .کرد یم تنظیم

 !ناری –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ین  :داد جواب نازدار و شت 

 !جونم –

 

 .خورد گره هم در ابروهایم

 یم بهش کنه، صدات هریک جونم؟ چ   یعب   –
 
 جون؟ یک

 

 .نباخت را خودش اما ترسید، زدنم ترسر  از

 گنداخالق یاشار که هرکیس .گمنیم جون که همه به –
 .شهنیم من

 

 ...داد فشار توانش تمام با را ماشی    سقف هایمانگشت
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  !ناری؟ هایسبکرسی دست از امان



ر خریدز  بانوی بارانی  

انه اینقدر مرد یک با کردمیم اشحایل باید چطور  دلت 
 .نزند حرف

 

 .کرد جمع کیم، فقط کیم، را لبخندش

، کاری –  یاشار؟ داشبر

 

  :پرسیدم آرام و شدم خم بیشتر 

سم خواستمیم –   !نموب   پولب   هست؟ جیبت تو پول بت 

 

ه العمیلعکس هیچ بدون  .کرد نگاهم خت 

 دی؟یم پول من به تو نه، بگم االن –

 

 !ها؟ نگفتم، نرم کاق   اندازه  به شاید شد؟ ناراحت

 

 .کوبید فرمان روی را دستش کف



ر خریدز  بانوی بارانی  

میم رو بابام حقوق !هست !یاشار هست، –  ماه هر .گت 
 .شد دیرت بریم، حاالم  .شهیم واریز حسابم به

 

  .رفت و گرفت را گازش نگایه هیچ بدون

ه   داشت؟ قهر این  !نازنازی لوس دختر

 

 شد تمام که کالسش برگشیر   موقع .ندیدمش صبح تمام
 غروب تا !نه که دادم جواب ماند،یم منتظر داد پیام

 .دارم شیفت

 

 .شد تاریک حساب   هوا برگردم خانه به اتوبوس با تا

 

  .بود ساکت خانه

 !کو؟ ناری پس –

 

  از دانشگاه، بردیشیم نباید –
 

 رفت .نداشت جون خستگ
  .بخوابه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .برگشت تخت و اتاقم سمت چشمم

 

 :گفت و گرفت را نگاهم رد بابا

  رفت –
 
 .خودشون خونه

 

  نبود؟ ما واحد در یعب   .شنیدم چه نفهمیدم ایثانیه

 برای ...میاد ویل صبح فردا .شده خوب که گفت –
 .صبحونه

 

خانه به و دادم تکان رسی گیج،   .رفتم آشت  

،سیب کوکوی  ...خیار و گوجه هایقاچ با زمیب 

 

  بود؟ کرده درست شام حالش آن با

  ...پیچیدمشان لواش الی

 زمیب  سیب خام هایتکه اول گاز با ...دادم تکیه کانتر  به
  .داد صدا دندانم زیر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 
 
 پختمغز کوکوها که بود نگذاشته را ماهیتابه در حتما
  .شوند

 

  .رفت مت    سمت نگاهم دوم گاز با

 کرد، تماشایم و گذاشت مت    روی را رسش پیش شب چند
 و روشن هایستاره با بود مریوان هایشب شبیه نگاهش
  ...براق

 

 !بود؟ کجا ستاره !مرد خیالب  

خانه از دست، به لقمه ون آشت    .زدم بت 
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 یم یعب   –
 
 خوبه؟ حالش یک

 

 .کرد تماشایم دلسوزی با پدرم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بینهیم رو پادشاههفت خواب داره دیگه –

 

  ...تخت و مسواک شام،

 ...تخت و

  ...شدهطلسم تخت

 

  .نداشتم خت   خودم و بودم شده بیچاره

 

 دراز تخبر  روی که آمد دستم امبدبخبر  عمق وقبر 
 .خوابیدیم رویش دیشب تا او که کشیدم

 

 ...بود رفته

 ...بود گذاشته جا تختم روی را تنش عطر و رفته

 

همه راهش رس و امسینه تا گرفتیم راه عطرش حاال و
 .کردیم ذوب را چت   



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .کشیدم دراز دوباره نشستم،

  جادوی !نه
 
 عادی شد،نیم تمام تنش از جاماندهبه رایحه

  که
ا
 .اصل

 

  ...نخوابیدن و خوابیدن میان بودم مانده رسگردان

 میان رس و سوزاندن را هامالفه تمام شدن، بلند میان
 نفس را مانده عطرش از هرچه و فروبردن بالش

 ....کشیدن

 

 ویل سوخت،یم و بود گرفته آتش که بودم سیگاری مثل
  ...صداب   آرام،آرام

 .شدمنیم خالص درلحظه و کشیدمنیم شعله

 

نیم اشب   در تبلوری هیچ که بود افتاده جانم به آتیسر 
م شکنجه با نرم،نرم جزء،جزءبه فقط آمد، یم خاکستر
  ...کرد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 به و برداشتم را بالش شدم، بلند جا از هادیوانه مثل
  ...کوباندم دیوار

 

 ....کشیدم تخت روی از و زدم چنگ را مالفه

 

  ...نداشت فایده

 یا کردیم امهواب   که بود گرفته خاص عطری اتاق تمام
 .شدمیم خفه هواب  ب   در بدتر

 

 مغز در بیشتر  کنند، فرار فکرها تا کوبیدم تخت به لگد با
فت امزدهبید  .کردند پیرسر

 

 ...ویل پیچید، پایم هایانگشت در درد .زدم لگد ترمحکم

 ...نداشت ایفایده

 

  ...دادم فشار و زدم چنگ دستانم میان را رسم



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...کنم له پتک با را مغزم توانستمیم کاش

 

 .بکشد سگ مثل مرا که بخرم را کیس شدیم کاش

 

 ...رفتیم نباید

 چه؟ کردیم تب شب اگر ...ماندیم همینجا کاش

 

 !همی    فقط بودم، نگرانش من

  ...نبودم غرقش که احمق من

 

  !نه
ا
 .داشت را اشدلشوره فقط عقلب   دل !اصل

 

 ۲۶۱_پارت#

 

ش که دوزچ   به لعنت !لعنت !لعنت  !بودم است 

  ...تت    موهای روی کشیدم، رسم روی محکم را انگشتانم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 زدم؟یم گول را کیس چه داشتم

ی  احمق من و نباشد او مال که بود نمانده من از چت  
 .کردمیم حاشا

 

 
ا
  ...اصل

ا
 هیچ بود، داده عادتم رابطه به فلور شاید اصل

  این برای دیگری توجیه
 

 .نداشتم شبنیمه آشفتگ

 

 !!هرگز !!!من و ناری

  .بود نمانده انکار و خودم زدن گول برای جاب   ویل

 

ذوب و روشن تابستان، رسظهر خورشید مثل واقعیت
 .درخشیدیم کننده

 

 ...تاختیم امسینه در داشت که نبود شهوت این

  ...بببینم تنم زیر را خوردنش وتابپیچ بخواهم اینکه

  .سوزاندیم مرا تصورش حبر  !نه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .بودم نجس من

گل مثل بود، تاقچه رس قرآن مثل من، ناپاک تن برای
 ...جانماز داخل هایمحمدی

  ...نبوسیدب   قدرهمان

 

  روی
 
 ...تسلیم ریختم، فرو تخت لبه

 ...او از شد پر رسم تمام

 ...او و

 ...او و

 

 ترک مرز به رسم که شد بسیط مغزم در آنقدر خیالش
 ...رسید برداشیر  

 

  در بار اولی    برای
 
 برای سوخت، خودم برای دلم امزندیک

 از بود؛ گذشته نرسیدن و خواسیر   در که روزهایم تمام
 !عشق تا گرفته دوچرخه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  ...تماشا و بود حرست همیشه

 ...کوچه در هابچه باقر  بازی تماشای مثل

 هایگودال در من کردن کار و آزادشان هایتابستان
گاه  .تعمت 

 

 با باشمش، داشته شدنیم اگر نداشت، فرقر  هم االن
 ...نوشتندنیم پایم به گنایه کردنش آرزو

 

  ...کنم تماشایش خواستمیم

  ...خندیدنش را، رفتنش راه

 

  ...را هایشچشم ساکن کوچک تابشب روشب   دیدن

 
ا
 از ....دور از شده حبر  ...ببینمش خواستیم دلم اصل

 ....فاصله دورترین

 

  این
 
 ...کشیدیم بند به مرا پای لعنبر  المروت خانه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ....نبود رفتب   پای رفتم،یم باید که حاال
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یم تت   .داد فشارش رحمانهب   و رفت گردنم پشت دستم
 .رفتندفرویم رسم در دارتیغ و زهرآلود فکرها کشید،

 

  .فهیمیم قلبت از شوی عاشق وقبر  بودم شنیده همیشه

 

بانش از پالس یک که لحظه همان همه آغاز بیفتد جا ض 
 .است چت   

 

 ...نه ویل

باب   با محکم، و قوی قلبم  ...کوبیدیم منظم ض 

 

 بود؟ کرده پیدا گت   کار کجای پس



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .نفهیم به بودم زده را خودم هااحمق مثل

 

  .بودم رفته دست از پیش وقت خییل من

 

 هایکایسر  من و نیامد و شد سه ساعت که شب   همان
خط از شد رس گلویم و زدن قدم از کردم لق را حیاط
 .کشیدن ونشان

 

 تهش و راندم بیمارستان تا هادیوانه مثل که شب   همان
  برگ یک شد

 
 .خداتومب   جریمه

 

  !کردیم غلط باهوشند خرها گفتیم هرکیس

 را انداخیر   جفتک فقط که من لعنبر  درون خر اشنمونه
 .بود بلد خوب

 

 !یاشار؟ شده، چ   –

 .کردم بازش و انداختم تختش کنار را تشکم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 برای خوب   شب !بهتر  چه بودم، کرده خوابب   را پدرم
 .نبود تنهاب  

 

 !درنمیاد صدات و زب  یم بالبال فقط چرا –

 

 !مرگمه چه دونمنیم –

 .بود ناآشنا و دارخش صدایم

 

 .شدی زدهماه –

 زده؟ماه –

 

 اوناب   به قدیم .شدی دیوونه .تتگرفته ماه یعب   ...آره –
 .زدهماه گفیر  یم شدنیم عاشق که

 

نیم که بود رفته فرو گلویم در استخواب   .نزدم حرق  
ی گذاشت   .بگویم چت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :داد ادامه خودش

 قشنگم مهربونه، ست،پیلهشیلهب   چشمته، پیش مدام –
 ...شعمه مونهیم فقط .هست که

 

این توی !نبود این من حق !خدا به نبود این من حق –
 شد؟یم ناری گت   دلم باید عدل زمی    روی آدم همه

 

 .کشید آه پدرم

 .تنگه دستمونم –

 

 .بود همی    فقط مشکل کاش

  .نشست امسینه روی بختگ

 

 صدا قلقل آب رسم تا پا نوک از داشتم، شدن غرق حس
  .دادیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 آن تمام تقاص .بود من هایگناه تاوان عذاب، این
 !فلور با امپنهاب   قرارهای
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 ناری#

 

  در گرما و صدا از خایل دمسپیده یک از بعد
 
 خانه

  از پر و عروسگ
 
 خایل چهاردیواری یک فلور، تزئیب   وسیله

  در یاشار از
 
  !بود انتظارم به همسایه خانه

 

 ...بداخالق مرد جیپ از خایل حیاط یک آخر در و

 .گذاشت جا مرا و رفت

 

 شد؟ ناراحت و برخورد غرورش به نگرفتم را پولش چون
 .کند بخیسر حاتم هایشپول با خواستنیم دلم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 آن به را خودش قیمت کند، اندازپس خواستمیم فقط من
د پس را خودش و بدهد را زنک  ...بگت 

 

 !نبود ارزان همهاین قیمتش که خدا به

  .خواستمنیم را بدش که من

 

منیم را پولش !دارم پول گفتم کالم یک  !گت 

 داشت؟ قهر این

 

 امید به و شدم رد نگهباب   اتاقک جلوی از دانشگاه، در
 .کردم نگاهش آشبر 

 

 پایی    را رسش توجه،ب   اما ...دید مرا خورمیم قسم
 .کرد تایپ اشگویسر  در و انداخت

 

دریم روزگارش از دمار وگرنه بودیم، دانشگاه وسط حیف
  .آوردم

ا
 .آورددریم را هاغریبه ادای حقر  چه به اصل



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

یم دو یاشار و داشتم کالس سه ساعت تا بدشانیس از
 .رفت

 

 مرا صبح بود، برگشته خانه به اتوبوس با دیروز چون شاید
  نرساند؟

 برگردد؟ خودش ماشی    با خواستیم

 

ی درس از رد بازیگوشم حواس نفهمیدم، چت    اتاقک یک گ 
  .چرخیدیم نگهباب  

 

 کردمیم عوض را هایملباس .رسیدم خانه به سه ساعت
 .کوبید را واحدمان در کیس که

 

 رفتنم، دم و پوشیدن ژاکت کشید، طول دقیقه چند فقط
 .کشیدنیم را انتظارم آن پشت کیس اما

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  یک ...بربری نان یک با عدیس کاسه یک زمی    روی
 
 پیاله

 .بود آورده خانمحمیده که ایشیشه از تریسر  کوچک

 

  .کنم تشکر که نماند نامرد،

 برای کند صت   توانستیم املت .بردم هال داخل را سیب  
 .شام

 

 کوفته تنم تمام کشیدم، دراز تلویزیون جلوی غذا، از بعد
 .شدنیم تمام آزاردهنده خوب  کم این بود،

 

 هایواالن و ضخیم هایپرده الی از شدم بیدار وقبر 
،  تابید،یم هاوسیله روی جاب  کم و ضعیف نور سنگی  
  .بود غروب درحال آفتاب

  .باشم خوابیده همهاین شدنیم باورم

 

 درزهای از حیاط کف رسامیک به فلزی برخورد صدای
 .نشاند غم امسینه به و شد داخل پنجره



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...نداشتم را قهرش طاقت من و کردیم کار هم باز
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  شاید ...شاید
ا
 .بودم زده توهم اصل

 .نبود هابرنامه این اهل که یاشار

 

 کردن تمام برای و کشیدم رسم روی گوشسه شال یک
 
 
ون خانه از امبالتکلیق   و رسدرگیم همه  .رفتم بت 

 

 کمر تا همیشه مثل که دیدمش حیاط روشنتاریک میان
 .شده خم قدییم ماشی    داخل

 

ی که کم نور در   انگشتم .دیدنیم چت  
 
 را حیاط برق دکمه

د  :کردم صدایش همزمان و فرسر

 ...یاشار –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .پراند جا از مرا پردردش و بلند آخ

 

 خوردم، سکندری پله روی که بدوم سمتش خواستم
  ...ندیدم را بود آنجا امکودیک از که هاب  پله چطور

 

 فشار و گرفته را راستش دست رساندم او به که را خودم
 .دادیم

 

 یاش؟ شدی؟ چ   –

 :زد ترسر  عصباب   و گرفته

 !کن ول .چ  ...یه –

 

 اجازه و آورد جلو را اششانه که ببینم را دستش خواستم
 .نداد

 

 :زدم داد رسش و کشیدم محکم را بازویش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...ببینم بذار !چیه؟ هیچ   –

 

 ...تسمه به کرد گت   –

 .ُمردم صدایش داخل درد برای

 .بکشد عقب خواست

؟ حاجت –  !ودستم کن ول گرفبر

 

 ...بردم نور جلوی تا قدم چند و کشیدم را مچش زوربه
  ...نبود خوب   هیچ

 
  .نداشت بریدیک

 

  ...ویل .کردم آزاد را امسینه در افتادهدامبه نفس

 .کشید عقب نفسم هرم از را رسش وقبر  خوردم جا

 

 کف روی انگشت بودنش سالم از اطمینان برای اراده،ب  
 .کشیدم دستش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 رسمای برعکس .بود دستم کف روی بزرگش دست پشت
 .داشت مالییم گریم من،

 ...آوردی شانس سالمه، آخییش –

 

 :زد پوزخند

 کلفتم،پوست من .کرگدنه پوست مثل !که دیدی –
 .شهنیم هیچیم

ی از ابروهایم   .خورد گره بود صدایش در که تحقت 

 

 که کرد افتخار باید و قشنگیه حیوون کرگدن درسته –
 ...ویل بود، اون مثل

 

 .شد کشیده دستش کف روی وارنوازش بار این انگشتم
 :کردم زمزمه بود اشرسچشمه قلبم که محببر  با

 

  دونه عاشق ...دستاتم عاشق من –
 
 ...ترکا این دونه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 را پوستم اشزبری ...کشید صورتم روی را انگشتش نوک
 .خراشید

 

 پوزخندش نشست امپیشاب   روی ارادهب   که چیب   دیدن با
  .شد عمیق

 

 کف ندهد، اجازه و بزند حدس را قصدم اینکه از قبل
  .چسباندم صورتم به را پهنش دست

 .گویمنیم دروغ ببیند خواستمیم

 

لب روی شستش انگشت باشد کار در عمدی اینکه بدون
  .نشست هایم

 

 نفس توقف حبر  که بودم ایستاده نزدیکش آنقدر
  .ماند باز لمسم از دهانش شوکه، .ببینم را کشیدنش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 می    روی انگار لرزش،ب   و خشک کرد،نیم حرکت دستش
  .شود منفجر خوردب   تکان هر با و باشد

 

 .نشست گوشم به دور، و خسته صدایش زد، حرف وقبر 

، که نگو ریسیم من به وقبر  –  درباره   اگه حبر  عاشقر
، ناری تو رهیم یادم من چون ...باشه دستام  که هسبر
  دلت

 
 فرق تواسه که دارتمبریم َوهم ...سوزهیم همه واسه

 .دارم

 

  ...دهم توضیح تا کردم باز را دهانم

 ...شد ادا نامفهوم واج چند فقط نبود، آواب  

 

 وراستچپ به محکم را رسم .شد گره انگشتانش به دستم
 .دادم تکان

 

  نوع توانستنیم ایکلمه هیچ
 

  .کند بیان را او به اموابستگ



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

سد من از اینکه از قبل تا شاید  بودم، نکرده فکر آن به بت 
 یک تواندیم بودنش دلگت   ساعت یک گفتیم تجربه ویل
 .کند سوخت مرا روز

 

 ...کرد خایل را پاهایم زیر صدایش به نشسته خش

 مثل هم رو تو ...ناری کثیفم، من !بکش خط ومن دور –
  .کشمیم لجن توی خودم

 

 هم از هایمانتن انگشت بند چند فقط بود، نزدیکم
  حس آن اما داشت، فاصله

 
یم وجودش از که همیشگ

  .کردمنیم پیدا را گرفتم

 

 .بود مانده جا جاب   محکم و قوی یاشار
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شکستم را سکوتم طلسم لرزان، صداب   با باالخره

 .نیست گناهکار یه دستای ...دستا این –

 

 .نبود من کار نگاهش ته درد دیدن

  .گذشت خاطرم از تکبهتک هایشمحبت تمام

 

 را آن کف و گرفتم را دستش اختیارب   شد، چه نفهمیدم
  .بوسیدم

 

 .کشید عقب هازدهصاعقه مثل

؟یم غلیط چه –  کب 

 

 .ریخت همبه را تمرکزم صدایش داخل خشونت

  .کردم غلیط چه

 

  ...نبود خودم دست خدا به



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شود خودش خواستیم دلم فقط من

 

 :دادم جواب ترسیده و تکهتکه

  ...من ...من ...یاش –

 

 :زد داد رسم کالفه .بود او من، از ترگیج و رسدرگم

 !بهت لعنت !نگو هیچ   !نزن حرف –

 

 درهم خطوطش باشم، کوبیده صورتش به مشت با انگار
 .پیچید

 

 بند را دستش که بود نکرده حالچ   را هاحرف مغزم هنوز
 :توپید صورتم توی و کشید جلو مرا کرد، بازویم

 

 من گمیم بهت وقبر  نیست؟ حالیت هیچ   چرا تو –
 برات من خدا به !ها؟ میاد؟ تکله تو چ   ام،عوض  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 شد تموم .کردم تروخشکت بودی، مریض .امخطری
 .سالمتبه ومن و خت  به رو تو !دیگه

 

  ...گرومپ ...کرد برخورد امایشیشه قلب به توب  

 

 لرزیدیم که صداب   با برگردانم را خودم یاشار اینکه امید با
 :کردم زمزمه

 

 محبت با همهاین تو چیه؟ تروخشک یاشار؟ شده، چ   –
 .شدی عوض چرا یهو ...کردی کمکم

 

 ست   در بارها که نزدیک همانقدر بود، داشته نگهم نزدیک
به بار این همیشه، برعکس اما داد،یم پناهم اشحفاظبر 

 .زور

 

 ...من ...یاش –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 زبانه و شد ورشعله دنیا بعد و ...لحظه یک ...آنیک
 .کشید

 

  .بوسید مرا یاشار

 

 .دربرگرفت را هایملب گرم، و خشن هایشلب
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 دورم عضالب   بازوهای .بکشم عقب خواستم زدهوحشت
 .ساخت کمرم روی سخت حفایط   و پیچید

 

  پره  شب
 
 رقص صدای ...کوباند المپ به را خودش بزریک

 .آمدیم هابال برخورد و مرگ

 

  ...بود مانده جا تحلیل از مغزم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 هلش زدم، پا ودست شدن، دور برای مضحک تالیسر  در
  ...دادم

 ...فاصله سانت یک از دری    غ

 

 هایماهیچه آن زیر نشست، اشسینه روی که دستم
 با محکم، کوبید؛ دستم کف به را خودش قلب   ...سخت

  ناامیدی،
 

 ...ناپذیرخستگ

  ...دوباره و

 

 .خواند خودش به را نگاهم نگاهش

  و تلخ مرد همان
 
  ...دیدم را بام روی غریبه

 

  غمش، شناختمش؛یم دیگر حاال فقط
 

 در و ...اشخستگ
  ...آخر

  ...شناختمیم را تنش بوی من

  آلودخون هایکابوس تنش عطر با شدیم مدبر 
 
 کاوه خانه

  ...دادمیم فراری را



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  این از من
 
 دیدنش بهتر  برای ...ترسیدمنیم آشناشده غریبه

  ...کردم باز و کوبیدم همبه محکم را هایمپلک

 

  .بود غمگی    ...و نرم هایشلب زبرش هایدست برعکس  

 یا داد،یم غم طعم نچشیدهبوسه من برای حبر  اشبوسه
 .داشت را حس این نگاهش شاید

 

  ...شدم آرام

، بت   یک  بند به مرا خوردهزخم هایچشم ترینخایک با است 
 ...بود کشیده

 

  «یاشار؟ چرا»

به چشمانش زمی    میان اشک ایالیه پس از هایمچشم
 .گشت آشنا دنبال

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 پسم محکم و آمد خودش به باشد پریده اشمسبر  انگار
 .زد

 .بدهد راه درونش هایالیه به مرا نخواست

 

 .گرفت فاصله و خورد تلوتلو

 .دهم تکان را حسمب   هایلب توانستم باالخره

 

 ؟....چرا –

 
 
 و باال وحشیانه تنفس، برای تالش در اشسینه قفسه
 .رفتیم پایی   

 

 :زد نعره طلبکار، و بریده

اده زبون اینکه واس –  بابا گمیم یه !شهنیم رست آدمت  
 .نیست جاتهیچ به حرفام ...نیستم آدم من

 

 :نالیدم باشم داشته دست از عزیزی انگار

 ...بودیم دوست ما –



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 ...پیشاب   تا کشید صافش رس روی محکم را انگشتانش

 

نیم باور ذهنم و شنیدیم هایمگوش را صدایش ته لرزش
 .کرد

 

نیم ...زن تو مردم من .شیمنیم دوست تو و من ...ناری –
 ها؟ فهیم؟

 

 .شد تردیوانه نشست چشمم به که اشگ دیدن با

 .رفتم ترعقب ...نبود دیواری .آمد نزدیک

 

 بر و دور از !ناری شو، گم !ومن خراب ذات بیب  نیم –
  ...باش دور ممسایه از ...کن فرار من

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .دادم قورت را بغض

؟ –   که بوسیدی ومن !همی  
 

 بردارم؟ رست از دست بگ
 باور ...بذاری انرژی همهاین نبودی مجبور خدا به ...اووو
 .رفتمیم خودم برو، گفبر یم کلمه یه !کن

 

  به ایگوشه از صورتم در نگاهش زدهبهت
 
 دیگر گوشه

  .دوید

 

 منتظر چقدر که داندیم خدا خود فقط نزد، حرق   اما
 جنون یک ...بوده سوءتفاهم یک اینها تمام بگوید بودم
  ...آب  

 

 به که شوخ لحن همان با
 
یم رسمرسبه و کردیم رو تازیک

  ...کرده فیلمم بگوید گذاشت

 برای اکران مخصوص ...ایدقیقهچهارده کوتاه فیلم یک
 ...نفر دو خودمان

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...ترمنظم تر،آرام کشید؛ نفس فقط ...نه اما

 

ی به  و ناری دست از بود، رسیده خواستیم که چت  
 .شد خالص دردرسهایش

 

 ...شدم دور و چرخیدم

 و سوختیم هایمچشم ...معرفتب   اشک ...اشک
 .کردیم را التماسش

 

  که یایسر 
 
 را عزایش که دارداغ چنان کرد، داغم نبود زندیک

م   .نگت 

 

  ...آزاریخاطره از پر درآمد، آب از عجیب   و طوالب   شب

 

 
 
  ...شدم مچاله تختم گوشه

  .آوردم کم نفس و کردم دوره را هاماندونفره

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 حبر  .کردمیم لمس را همزباب  ب   عمق تازه شب، آن
 .بگویم برایش دردم از کلمه چهار بتوانم که نبود دوسبر 

 

 «پوپکم» شعر رسم درون کیس ویل، هاثانیه آن تمام
 رسید «هاری گرگ» به هروقت و خواند را «اخوان»

 .سوخت تنها گرگ برای دلش

 

 ۲۶۹_پارت#

 

 یاشار#

 

  روی را سیگارهاته
 
نیم .بودم کرده کپه بامپشت لبه

 شنیدن با ویل کنم، ریسک انداختنشان پایی    با خواستم
  .پرید باال تعجب از رسم پا صدای

 

 .شد خلوتم وارد رضا بلند و الغر هیکل هاپله تاریگ از

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 اومدی؟ اینجا چطور !رضا –

  .زد زنگ بهم بابات –

 

ون کالفه را نفسم  .دادم بت 

 ...باشم تنها اومدم دقیقه ده –

 

 .زد زنگ بهم پیش ساعتنیم –

  بود؟ چند ساعت ...افتاد روشن برقچراغ تت   به نگاهم

 

 .زد اشاره سیگارهاته سمت .ایستاد کنارم

 !شده؟ چ   –

 !هیچ   –

 

م ندیده را اشنگراب   تا برگرداندم را رسم  .بگت 

  ...رفیقتم من –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تمام مثل رازدار، ساکت، نشست؛ رویمروبه نزدم که حرق  
 ...هاسال

 

 نبود دلیلب   بزنم، حرف شدمیم وادار و کردیم سکوت
  چت   همه

 
 .دانستیم مرا زندیک

 

 .سوختیم گلویم

 .افتادم کردنغلط به حاالم  کردم، غلیط یه –

 

  از را دود
 
ون لبم گوشه  .فرستادم بت 

 .رضا بوسیدمش، –

 

  .خورد تکان زدهوحشت

 چرا؟ آخه !؟...شدی احمق –

 

 .زنمیم حرف کیس چه درباره   دانستیمیم دو هر و



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .کشیدم رسم کف بار هزارمی    برای را آزادم دست

 

 :کردم زمزمه بیچاره و کالفه

سه خواستمیم –  من گمیم وقبر  ببینه خواستمیم .بتر
 .کنمنیم پارهتیکه تعارف باهاش ام،عوض  

 

 ترسید؟ حاال –

 .ترسیدم من !نه –

 

 .کرد جمع را هایششانه و فروبرد جیبش در را هایشدست

  روی را سیگارته
 
ها بقیه  .کردم خاموش و دادم فشار فیلتر

 

 .بریم اینجا از کنیم جمع باید .برم باید –

 .شودنیم که دانستمیم و گفتمیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و اول قسم !نبودی نامرد که تو ...داره گناه دختر  این –
  و مرام برای من آخر

 
 .توب   مردونگ

 

 گوش به که صدا ترینپایی    با صورتش در شدهبراق
ی  :غریدم نرسد کشیدیم نفس پاهایم زیر که دختر

 

 با و بخوابه عمه با که عوض   یه !ام؟چ   من کردی فکر –
 بزنه؟ تیک شبرادرزاده
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؟ پس –  .مرگته چه بفهمم منم که بگو چ 

ه ازم که چزوندمش طوری امشب –  کاریش دیگه ....بت 
  ...ندارم

 

 .دررفتبه تن از جانم ...شد خم هایمشانه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ست   دل خوامیم اینجام که وقبر  چند این فقط ...فقط –
 .کنم تماشاش

 

 :پرسید ترسیده رضا،

 شدی؟ دیوونه –

 

  با
 
 :کردم زمزمه بیچاریک

 ندارم؟ حقم این چیه؟ –

 

 دست .نیومده قحیط که دختر  !نه این !احمق نه –
  ...که کیس رو گذاشبر 

 

 دست از همهاین یک من .دادم فشار انگشتام میان را رسم
 بودم؟ رفته

 

 ...دونمنیم شاهده خدا ...اومده رسم بالب   چه دونمنیم –
م ویل م حاض   ...ببوسمش دیگه بار یه فقط بار، یه و بمت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 همان را همه روچ، بدنم درون و نبود قلب   امسینه درون
،   پایی  

 
  .بودم گذاشته جا کنخرابخانه هایلب آن گوشه

 

ون پرصدا را نفسم آمده، کنار بدبخبر  با تسلیم،  .دادم بت 

 آتیش مثل .«نار» کنهیم صداش داره حق دوستش –
 .مونهیم جهنم

 

 .کردم عوض را حرفم باشم، گفته کفر انگار

یم وپادست توش دارم من که اینیه آتیش ها،نه ناری –
  .زنم

 

 .دادیم گوش فقط صبور و ساکت رضای

 باال درخت از دیگه افتادم؟ نردبون از بودم بچه یادته –
، افبر یم بلندی از .بود همون مثل .نرفتم  اولش زمی  
  ...االن گیجم گیج من ...گیچ  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .مونهنیم اینجوری که همیشه !یاشار ویل –

؟ –  !چ 

 

 از پرید، دهانش از که حرق   از شد غافلگت   خودش انگار
 :دهد ادامه بود مجبور ویل ترسید، العملمعکس

 

، تماشاش فقط اینکه – ، نازش خوادیم دلت بعد کب   کب 
، بوسش  ...بعد ...دونمیم چه کب 

 

 و سانسور را افاضاتش آخر که دید چه من صورت در
 .کرد ادب  

 ...کب   تصاحبش ..بیسر  صاحبش –

 

  ...دوید رسم به خون ...ناری با بخواهم یعب   !تصاحب؟

  آمدم که خودم به
 
یم فشار و گرفته مشت در را رضا یقه

 .دادم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 اینقدر من کردی؟ فرض آشغال ومن اینقدر یعب   –
 حیوونم؟

 

 !رو یقه کن ول !رفیق یه، !نه !نه –
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 .دادم فشار اشخرخره به را مشتم

  جفنگا این از شدرباره نشنوم دیگه –
 

 آب رو دهنت !بگ
 ...وگرنه بکش،

 

 .شد بازویم آویزان

 فصل تو گوزنا مثل !دیوونه کن، ول ...منم !یاشار !یه –
ی،جفت  .زب  یم شاخ چرا گت 

 

  .کردم ول را اشیقه و دادم هلش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و شده خم ...برداشت عقب به قدم چند تلوتلوخوران
 .زدیم نفسنفس

 

 :پرسیدم جوابش از مطمی   

 دیدی؟ وحش حیات باهاش نشسبر  –

 

 .شد صاف کمرش درجا

 ...جون به نه !من؟ یک؟ ها؟ –

 

د، را خودش جلوی نتوانست ویل زد، ایرسفهتک  بلند بگت 
 .خندیدیم بریدهبریده و نیامده جا نفسش ...خندید

  ...ترسوندیم خداب   ...ترسوندیم –

 

  و برداشتم پاکت از سیگاری
 
 .گذاشتم لبم گوشه

  از
 
 .آمد جلو که دیدمش چشم گوشه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 یم راس تو ...برید اینجا از باید ...یاشار ببی    –
 
 ...من .یک

 .کردم کاری یه یعب   ...دارم فکری یه من

 

  .کشید دستم از را سیگار که گشتمیم فندک دنبال

 ...نشانهآتش اون آدرس رفتم من –

 

 ...مرغ صاحب !آهان ...نشانآتش کدام آمدنیم یادم حبر 

 

یم جمع داوطلب داشیر   ....دارن آزمون گفت،یم راس –
 اسم از بعد خدا به ...نوشتم رو اسمم من ...من .کردن
 ....خب ویل تو، اول تو،

 

 بود؟ کرده هول چرا .انداختم صورتش به نگایهنیم

 

 دونمیم چه و جاروبرقر  و اتو تعمت   از نوشتم؟یم نباید –
ر این و پنکه را خت    اندازپس تونمیم یک تا .شدم خسته پت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کرایه قیمتا، این با بخرم؟ خودم برای مغازه یه و کنم
  .ببینم خواب تو باید هم رو زیرپله یه کردن

 

 .گذاشت امشانه روی را دستش

 .میاد حقوقمون برج رس حداقل جا،همی    بریم هم با بیا –

 

آشفته کجای را رضا هایحرف بدبخبر  همهاین وسط االن
 دادم؟یم راه رسم بازار

 

  تون؟خونه رییم یا خواب  یم اینجا –

  هان؟ –

  پاکت و فندک
 
 سمت و گذاشتم جیبم داخل را خایل تقریبا

 .رفتم هاپله

 

 .آمد رسمپشت

 .خونه رمیم ...رمیم –

 .بسته امید کیل شغل این به گفتیم صدایش خوشحایل



ر خریدز  بانوی بارانی  
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ی صبح  آوردم، باال که گندی آن با البته .نشد ناری از خت 
  .بودم مانخانه به آمدنش منتظر بیخود

ی هم بابا اینکه عجیب سید چت     .نت 

 

خانه پنجره   زیر بود، خانه دیگر سمت پارکینگ  ...آشت  
  در بار اولی    برای شاید

 
 پدرم و شده یارم شانس زندیک

ی   .بود نشنیده چت  

 

 داخل ماشینش بروم، خواستم و پوشیدم لباس وقبر 
  .بود حیاط

 افتاده عقب درس از رسش خاطربه کیل چه؟ دانشگاه
  .بود

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 در عوض   هایآدم شدن پیدا در که دیدم را یگ باالخره
 
 
 من، از هم این کاوه، از آن .باشد جلوتر من از اشزندیک
 .ترعوض   یگ از یگ

 

  .ایستادم پنجره زیر و زدم دور را خانه
 
 انگشت وسوسه

 را جسارتش اما کرد،یم مشت را دستانم شیشه به کوبیدن
  .نداشتم

 

  ؟...چه رسک یک

  !کوچک؟ نگاه یک

 .است خوب حالش ببینم که آنقدر

 

 .رفتم اشپنجره زیر از و کردم لعنت را شیطان

 

 ناری#

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  زنگ کیس
 
 زنگ مگر خانهفراموش این زد؟یم را ما خانه

  داشت؟ زدن

 

 را دردناکم پاهای و دادم تکان زحمتبه را امشدهخشک تن
  .کردم صاف

 

 .دیدم را ژیوار آیفون از

  .گشتم شال دنبال و کردم باز را در

 
 
 ...را بازیگوش پرسک این حبر  نداشتم، را کیس حوصله

 

جوجه .بست رسشپشت را در شد که مانخانه وارد
 .بود پر توپش خروس

 نیست؟ خونه یک از تعمه !ناری –

 

  .رفتم لو باالخره پس

 که نیست فهمیدی کجا از بعدشم .کن سالم اول –
 اینجا؟ اومدی کردی پیدا جرئت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .پرید باال ابروهایش

 نیست؟ پیشت جدیجدی –

 

 رسگرم را خودم و کردم پشت .نکنم نگاهش کردم سیع
ی کردن مرتب  .دادم نشان رومت  

 

 .دانشگاه رفته –

 گهیم که واتساپش استوری کشور؟ کدوم دانشگاه – 
  .نیست ایران

 

 و بگذارد استوری واتساپ برای داشت وقت ...عزیز فلور
  .نداشت مرا به زدن زنگ وقت

 

  حق هم او گفتم خودم به بار هزارمی    برای
 
 اما دارد، زندیک

 .دادنیم گوش حرف باراین دلتنگم دل

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ین روی .بود بریده را امانم رسگیجه  دراز مبل نزدیکتر
 .گذاشتم رسم زیر را کوسن و کشیدم

 

 بازجوب   موقع داب   شبیه اشقیافه .زد کمر به را دستش
 .شد

 !نیست؟ یک از –

 

  .نداشت ایفایده انکار

 .رفته وقته خییل –

 

 موندی؟ وتنهاتک اینجا –

  شما؟ پیش بیام کنم؟ چیکار خواسبر یم –

 

 چیه؟ مگه –

  .ندادم را سؤالش واضح جواب

 .پیشت بیام من شبا بزب   زنگ تونسبر یم حداقل –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  بدی؟ تونسبر یم وبابات جواب –

تب   ویل ره،یم مخ رو درسته –  تنها بذاره که نیست غت 
 .بموب  

 

دارش نداری هم حق .راحتم من –  .کب   خت 
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 .نشست رویمروبه

 بیشتر  سنش بود کرده باد من برای را گردنش رگ که حاال
  .دادیم نشان

 

 یک آویزان، بلوز با بود پوشیده دارمچ و گشاد شلوار
 .«کسهیچ» طرح با زنجت  

 

ه؟ چه چشات زیر –  زدی؟ همبه روییه و رنگ چه این خت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 رسید هایملب تا شد، کشیده صورتم روی نافرمانم دست
 .امچانه به زد گریز و

 .گرفتم خوب  کم ذرهیه –

 

 توی که کساییه مثل تقیافه .گذشته ذرهیه از کار –
  .باشن خورده شمشت   زخم جنگ،

 

 !کن بس !ژیوار ندارم، حوصله –

  تا گذاشتم چشمانم روی را بازویم
 
 .کند تمامش واقعا

 

 تواندنیم هرگز نخواهم، اگر دانستیم .ماند ساکت کیم
 .بکشد حرف من از

 

 :نالید نماییسر  و سوزناک

 جیگر اومدم که حاال نیومدم، نیومدم، !روزگار یه –
  .نیست



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 
 
 .کشید باال لبم گوشه

 .کردیم تتیکه هشت بود فلور االنم –

  میاد؟ بدش ازم چرا خداب   –

 

 .براش درمیاری بازیهت    بس از –

  !المصب هلوئه، .نیست خودم دست –

 

 .لرزید خنده از هایمشانه و «بیشعور» گفتم

 .خواند و

 ...بود گیلگل لپاش سوگیل ...بروتودل ...مپلتپل –

 

  .برداشتم هایمچشم روی از را دستم

 

  .داشت خویسر  حال خانه در دیگر نفر یک صدای شنیدن

 .دستت کف بذاره رو چشات حقته !دله پرسه   –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .درخشید اشپرمژه و سیاه هایچشم

 .بخند فقط تو ...بخند .باش راحت –

 

 :کردم زمزمه حرست با و چرخیدم پهلو به

یم .نداشت مونکاری بابات اونوقت بودی، دختر  کاش –
 .من کوچولوی خواهر شدی

 

ون جیب از را اشگویسر  و داد لم  .آورد بت 

 .کن درست ناهار برو نکردی، برکنارم مردی از تا –
 .تونخونه اومدم عمری بعد ناسالمبر 

 

  .اممانده گرسنه دیشب از انداخت یادم اممعده سوزش

 

وع هایمدندان و افتاد فشارم که شب هاینیمه فقط  رسر
اض کوبیدن همبه با کردند  شکالت تکه چند کردن، اعتر

 .بودم خورده و برداشته کیفم از



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .شهیم سه داره ساعت ناهاره؟ وقته چه !ژیوار –

 فالفل ساندوی    چ یه دوازده ساعت !خب؟ کنم، چیکار –
 .شده هضم حاال تا دفعه صد که خوردم

 

خانه به و شدم بلند ناچاربه   .رفتم آشت  

ون کلوچه بسته یک فریزر از  ماکروویو در و آوردم بت 
 .گذاشتم

 

 یاشار .آمد حیاط از جیپ مانندغرش و بلند صدای
  بود؟ برگشته

 .آمد ژیوار صدای که کردم روشن را چایساز

 

 .داره کارت در دم یگ بیا !عشقم !ناری –

 

 ۲۷۴_پارت#

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دستم، از یاشار نعره   با که برداشتم را سیب   و بردم دست
 .شد رها زمی    روی

 

؟ یک دیگه خرنره تو –  هسبر

  ...کن ولم !آخ !آخ –

 

ها شبیه ژیوار هایجیغ  .بود شده دختر

، مثل   .دویدم هال به نجاتش برای فت 

 

 و الغر اندام کرده، گره ژیوار گردن به دست یاشار
 خفه را بیچاره پرس داشت و چسبانده دیوار به را سبکش

 .کردیم

 

 یاشار دست روی مشت با و رساندم آنها به را خودم
 .کوبیدم

 !کشتیش !کن ولش !کن ولش –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 صورت سمت من، از اش،نشستهخونبه هایچشم با
  .زد اشاره ژیوار کبود

 

  !خونه؟ آوردی پرس کیه؟ این –

؟ چه، تو به –  .کن ولش !رواب 

 

  .کوبیدم دستش روی نتیجهب   را هایممشت بازهم

افسار مرد به من از اما ژیوار ومعوجکج و احمقانه لبخند
  .برگشت اتاق داخل کرده  پاره

 

 گوشم به کردنش خرخر میان از «کمک» مثل ایناله
  بازوی .رسید

 
 .کشیدم و گرفتم را یاشار سنگ

 

 بدم؟ پس جواب باید تو به .آوردم که آوردم –

 

 :زد نعره و رسید قرمزی به هایشچشم سفیدی

  .بکب   خواسبر  کاری هر ذارمیم کردی فکر !کردی غلط –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 من هیچ    دیگه هم حاال !کردی دیروز تو که رو غلط –
 .نداره ربیط تو به

 

  سمت و کرد رها را ژیوار
 
 بیچاره من که اشتازه طعمه

  .چرخید باشم

 شکسته دلم حدیبه اما لرزید، ترسناکش نگاه از تنم تمام
 .بزنم زل هایشچشم به مستقیم که بود

 

 !من؟ به آره؟ نداری ربیط من به –

 

 دادم به نداشت ربیط او به که هایمبدبخبر  تمام در
  ...ویل .بود رسیده

یم عربده برایم داشت کردمیم را شفکر که آدیم آخرین
  .زد

 

 .آورد یورش صدایم به بغض



ر خریدز  بانوی بارانی  

  !یاشار؟ آره من؟ برای قلدری؟ من واسه اومدی –

 

 
 
  .زد اشاره ژیوار به کالفه .کشید دندان به را لبش گوشه

 رو یگ حداقل .ستبچه وجب یه که این !این؟ با آخه –
 .بیارزه تنش به رسش که کردییم پیدا

 

 هم را خودم دادن جواب در جسارتم !آمدنیم کوتاه
 .کرد دهانبهانگشت

 

؟نیم پدوفیلم، من –  دونسبر

 .ماند باز اماحمقانه جواب از دهانش
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 .آمد جلو کیم ژیوار

 .کنید بس ...آقا ...آقا –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :زدیم داد رسش باشیم، کرده هماهنگ قبل از انگار

 !شو خفه تو –

 

 رسگرم اما داد،یم ماساژ را گلویش دست با هنوز احمق
  .کرد ترپررنگ را اشابلهانه لبخند و شد

 

 .بیارم تخمه برم من تا بدید ادامه پس –

 

  روی لباس یاشار
 
 .داد هل سمتم و کشید را ژیوار شانه

 .چرخید سمتش نگرانم هایچشم

 

 !فیلمته بدی؟ حرص ومن که آوردی رو وچلخل این –
 آره؟

 .زدم پوزخند

  .نیسبر  عددی –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !بزن حرف درست –

 .رفت باالتر عصبانیت از صدایم

 مثل رو مهمونم م،خونه تو پریدی روانیا عی    یهو –
 بزنم؟ کف برات داری انتظار دیوار، به چسبوندی روزنامه

 

ب   انگشتان قالب است   که بود من بازوی نوبت بار این
 .شود رحمش

 

  ...قلبم تا برد هجوم دستم از درد انگشتانش، رفیر   فرو با

 ...پیدا کجا از رو پرسه این !من؟ با کردی؟ لج –

 

 :زدم داد تأکیدی و بردم جلو را صورتم

 !کن ولم !کردم خوب –

  .کشید باال حرص با را دستم

 

 را صورتم و رسید استخوان تا نرمم گوشت از انگشتانش
د همبه درد از   .فرسر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 اشمردانه هایلب به نگاهم شکسبر دل اوج در ناخودآگاه،
 مرا نرم دیشب که رحیمب   هایلب روی شد؛ کشیده
  .بودند پرستیده

 

 عجیب غروب آن به هم را او نگاهم سنگیب   انگار 
  .کشید دندان را هایشلب باشد کشانده

 

یم اگر نداشتم شک .کردیم تنبیه هم را خودش داشت
 .گرفتیم پس را اشبوسه توانست

 

 من به که بازوب   روی ترس با را انگشتش نوک ژیوار
  .زد بود متصل

 !داداش !داداش –

 

ون هایرگ آن با یاشار، کلفت گردن  ژیوار سمت زده،بت 
  .چرخید



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .داد قورت را دهانش آب بدبخت

– ،   جناب؟ خوب 

 

 .شد ترمحکم بازویم دور انگشتان فشار

 :داد ادامه ژیوار

 ...من .کن ول ویل رو دستش ...هازیاده زورت دونمیم –
  .پرسداییشم من

ا
 .رهیم دیر کبودیش خورده، چوب ازم قبل

 

ببه را دستم هاگرفتهبرق مثل  خوردم تلوتلو .کرد رها ض 
 .رفتم عقب و

 

، چ   –   !بچه؟ گفبر

 .سالمه هجده من قنداقه، تو هم بچه ...داییش پرس   –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 به دیگر قدیم اختیارب   و ترسیده که چرخید سمتم چنان
 را امشکستهدل و غمگی    هایچشم اما برداشتم، عقب
 .نکردم جاجابه سانت یک

 

 .کارش ب   برود بغضم تا کردم دندانم است   داخل از را لبم

 !برو دیگه .گرفبر  که رو مچم –

 

 .انداخت باال رسی شایک کیم

 !عشقم؟ گهیم بهت چرا پرسداییته؟ –

 

؟ شخفه باید تو عشقم، بگه –  کب 
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 را بود قلبم کشیدن تت   منشأ که جاب   بازویم، اختیارب  
  .گرفتم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .برگشت صورتم به و رفت آن سمت چشمش

 درد من رس که کوبید اشپیشاب   به محکم چنان دست با
 .گرفت

 

ییم !کردی مدیوونه ساعته دو –   کلمه یه مت 
 

 بگ
 ؟...فامیلته

 

،  .کردم قطع را حرفش عصب 

؟ –   کنم؟ باز رو دهنم گذاشبر  گذاشبر

 

 کرد،نیم سبک را گناهش ایذره عذرخواهش هایچشم
 ...زبانش امان اما

 

 بودی تو .عشقم زنهیم صدات یگ ت،خونه در اومدم –
 کردی؟یم فکر چ  

 

 .کنمیم خفتش علیگ، نه سالیم، نه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .زدم گره سینه به را هایمدست

 

 .رفت دم افتاده موزهای پالستیک به کنارش از نگاهم
 :کردم زمزمه .سوخت هایمچشم

ون برو –   .بت 

 

 طلبکار، همانطور ...رفت اما کند، اضار داشتم انتظار
 .گذاشت تنهایمان و کرد پشت عذرخوایه، بدون

 

  .شدنیم بدتر این از

  .بود دیدرسم در هنوز

 .نبینم را او تا کوبیدمش همبه رفتم، در سمت

 

 .لرزاند مرا بدن و خانه چهارستون برخورد، صدای

 

 .شدم زمی    آوار و زدم تکیه در پشت به



ر خریدز  بانوی بارانی  

  کرد؟نیم رها و گرفته را گریبانم که بود مکافابر  چه این

 

؟یم گریه ...ناری –  کب 

 !احمق پرسای .تونهمه فهمید،نیم گاو قد –

 

 ...ناری –

  ...زدم تکیه زانوهایم به را رسم

 

یم حس را آرامش چنداننه ظاهر زیر یاغ   مرد آن همیشه
  !نه خودم برای اما کردم،

 

  که من با
 
 اینقدر حاال تا ...کردیم خرج مهرباب   فقط تازیک

 ...بودمش ندیده دیوانه

  .نشست رویمروبه ژیوار

 ...شمیم خفه دارم ...ژیوار –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 اشک امچندروزه بغض .پیچید هایمشانه دور را دستش
 .جاری چشمم از و شد

 

  .مرگشه چه نیست معلوم –

 !داره دوستت –

 

 .کردم بلند را رسم

 .درمیارم بازیدیوونه دارم، دوستش منم –

 فکر !که نداره دوستت تو پاستوریزه   مدل !...خنگ نه، –
 ...بردی رو دلش کنم

 

  از بعد
 
 تنها .بودم کرده فکر هم این به دیشب بوسه

  .بود همی    رسید ذهنم به که توجییه

 

  ته کیم ...کیم
 
وزه کاسه  آمیختند؛ درهم هاحس دلم ایفت 

 یک و موقع،ب   و جاب   شادی چکه چند غرور، قطره چند
 ...محبت قند حبه



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 همسایه فقط ما دادم،یم میدان بچگانه فکر این به نباید
  ...بودیم

 .دوست تهش ته همسایه، از بیشتر  کیم شاید یا

 

  .افتاد رسم از و خورد رس شالم

 .نکرد پیدا لمس جرئت و رفت رسم سمت انگشتش

 

 !کو؟ موهات شدی؟ چ   تو –

 .بود رسم به ژیوار نگران نگاه .زدم تکیه زانویم به را صورتم

 

 ناری؟ شده، چ   –

 زشت خییل .ریزنیم هابخیه دارن دیگه ...زمی    خوردم –
 شده؟



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .موندی زنده کرده رحم خدا خورده؟ بخیه تا چند –

 

 .شد امتنهاب   زخم برای مرهیم اشبرادرانه نگراب  

 نیم –
 
 شدی؟ اینجوری کجا بهم یک

 

 ...درنمیاد نفسم االن ...بعد –

 ...کردییم زخیم رو طرف داشبر  که پیش دقیقه چند –
 کردی؟ خایل باتری

 

 .کرد اماشگ صورت مهمان کوچگ لبخند توصیفش

 

  .کرد بلند و گرفت را دستم زیر

ی یه برات من مبل، رو بشی    تو –  .بخوری بیارم چت  
 .بزنیم حرف همسایه غول بهراجع بعدش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .گذاشت مت    روی را کلوچه و چای سیب  

 !بخور –

 ...تونمنیم –

 

 .داد هل جلو به بیشتر  را سیب  

 .بود گرم برداشتم، را کلوچه

 یم چ   واسه –
 
 ژیوار؟ داره، دوستم یک

 

  .دارم تجربه بیشتر  من مورد یه این تو –

  .گفتیم راست

 

ون رس از را بلوزش   .کشید بت 

 نداری؟ کردی شلوار .مونمیم پیشت من –

 

 ...نه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم چ   موندیم اینجا .هاشده خارچ   زیادی هم ساواش –
 پوشید؟

 

 .موندنیم شب –

–  
 
 !کمرشل مردک ...نداشت زدن مخ یه عرضه

 

 جواب هوا در دسبر  فقط ام،زدهوحشت جیغ جواب در
  .کرد زمزمه ب  «بابا برو» و داد

 

 باز رویشان و گوش و چشم چقدر امروز هایبچه این
  !بود

 عوض را حرف باریک جاهای به بحث کشیدن ترس از
 .کردم

 

، پیشم دارم دوست – ؟یم چ   بابات به ویل بموب 
 
 یک

 .نور راهیان رمیم مسجد هایبچه با گمیم !دروغ –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بهش بگو .آخه چرا –

 هایبچه سختگت   پدرمادرای .بمونم پیشت ذارهنیم –
 بودی؟ نشنیده .کی   یم تربیت رو دروغگو

 

سیدم فلور از وقتهیچ من –  کردم،یم خرابکاری وقبر  .نتر
 .کردمیم تحمل هم رو تنبیهش

 

اتژیک روشای من –  .دارم استر
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 مجهز کوله، یک با و رفت خانه به بعد ماند، ساعبر نیم
 هم را گرم لباس تا ،برگشت کرمانشاه به رفیر   برای

  .بود برداشته

 

ا بود کرده شارژ زائرش پرس برای داب   که پویل کارت با  پیتر 
  .داد سفارش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

، از حرق   دیگر ی هیچ از رسم، حبر  ناراحبر سید چت    .نت 
 .خندید و گفت فقط

 

ا هایجعبه  را سینک داخل هایلیوان کرد، جمع را پیتر 
  .شست

 

  پنج فقط من گذاشت که فیلم
 
 .بودم بیدار را اول دقیقه

 را همسایه پرس فکر حبر  که بودم کشیده خواب  ب   آنقدر
 .نکنم

 

 بیدار خواب از در شدن کوبیده محکم صدای با صبح
 .شدم

 

بهفحش بود، پیچیده خودش دور را پتو طورکههمان ژیوار
 .رفت در سمت لب

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بود ایستاده زمی    روی آدم طلبکارترین در پشت

دار و کشید باالتر را پتو ژیوار دیدنش، با  حبر  ایستاد، خت 
 .نشستم رسجایم اختیارب   من

 

 .بلند که هم توبیخش صدای

 !نرفبر  که دیروزم خوابیدی؟ گرفبر  نداری دانشگاه تو –
 
ا
 !آخری ترم مثل

 

 بلند دید وقبر  .اوست با حق گفتیم دیوار روی ساعت
  .شد داخل و زد کنار راهش رس از را ژیوار شومنیم

 

 جی    آن با اشعضالب   پاهای از را نگاهم .ایستاد رویمروبه
دم باالتر شورسنگ  .نت 

 

 بزب   صورتت به آب یه داری وقت دقیقه پنج !شو بلند –
وط که فردا خوامنیم .بپویسر  لباس و  بمونه شدی مرسر

 .من تقصت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 او به شکب  دندان جواب که گفتیم درونم رستق ناری
 دیشب مثل نخواهم که بود عزیز برایم حدیبه اما بدهم،
م، را بحث رس  .ژیوار جلوی همآن بگت 

 .رسیدمیم را حسابش موقعبه

 

  .کرد زمزمه ترنرم را اسمم خورم،نیم تکان دید وقبر 

 

 هایشلب بر مهربان و گرم که «ناری» یک ...همی    فقط
 ...کرد رنگکم ایذره را هایمدلخوری تمام و چرخید

 

  غد، مردک !شناختمشیم
ا
 .کردیم عذرخوایه داشت مثل

 

 .رفتم اتاقم سمت و شدم بلند جایم از

  .پوشیدم را مانتو تریندستدم و اولی   
 
 را دریس برنامه

  .افتادم راه دنبالش و کردم رس را اممقنعه جمع،

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون از قبل  :پرسیدم کشیدیم خمیازه که ژیواری از رفیر   بت 

؟ ناهار –  هسبر

 

–  
ا
 .باشم اونجا باید روزی چند یه .نور راهیان رفتم مثل

 

  .بماند پیشم دادم اجازه که شدمیم پشیمان داشتم کمکم

 

 خانه به کردمیم مجبورش واقیع خواهر یک مثل باید
  ...اما ...نگوید دروغ و برگردد

 کردم؟یم چه را آورمعذاب تنهاب  

 

 ۲۷۹_پارت#

 

 ساختمان از من از زودتر یاشار .ایستادم همسایه در دم
ون   .بود زده بت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بردم داخل را رسم و باز را در عمو بفرمای با .زدم در

 

 :زد فریاد دیدنم با فندق

 .سیب !عاشقتم !ناری !ناری –

 .بعد برات، میارم –

 

 .خوردیم صبحانه هال داخل عبدی عمو

 .بود شده ذرهیه برات دلم .جونم عمو سالم –

 

 .شد باز خنده به هایشلب

 .بزن لقمه یه بیا .سالم –

 

 و برداشتم لواش نان یک .بود کنندهوسوسه پیشنهادش
 .کردم مربا و کره از پر

 

 .آمد بوق صدای



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :کرد زمزمه آرام عمو

 صبح تا دیشب .کردی آشبر  باهاش کردی خوب –
 .نخوابید

 

  ویل کنم، گله تنهاپرسش از نیامد دلم
 
 .شد پر چشمم کاسه

 .شده دیرم حساب   گفتیم بوق دوباره   صدای

 

 .پیشتون میام بعد –

 .پیش خت   –

 .اشغال راننده صندیل و بود باز پرایدم در حیاط، داخل

 

 .گرفت سمتم به را مسافربر  پتوی .نشستم کنارش

  .شدنیم بلند گرفتنش برای دستم

 

 .برگرداندم قهر به را رسم

 .رهنیم یادم دیشبت کارای هم ذرهیه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .پهن پاهایم روی و کرد باز را پتو

 .بخواب برسیم تا –

 

 .زدم کنار پایم روی از محکم را پتو

 وجدانعذاب که تو مثل خوابیدم، تخت دیشب من –
 .نداشتم

 

 :کردم رسزنشش .دادنیم من به لحظه یک حبر  را نگاهش

 .کردییم خفه رو بچه داشبر  دیشب –

 

 .راند در سمت و کرد روشن را ماشی   

 .درمیارم دلش از –

 

 دل از توب  یم کب   فکر بعد بزب   گندی هر شهنیم –
 .دربیاری طرف



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

   .کرد پارک ایگوشه کوچه داخل

ه ایسایه  صاف همیشه پوست روی کوتاه، موهای از تت 
  ...بود نشسته رسش

 

  یا بود آنها خاطربه
 
 و خشگ آن دیگر صورتش واقعا

  نداشت؟ را خشونت

 

 .چرخید سمتم

  .نجنگ من با اینقد !ناری نکن، –

 

–  
ا
 مقرص نشدی؟ عجیب خودت بودم؟ اینجوری قبل
؟   نیسبر

ا
یت یه تو روز چند این اصل  .شده چت  

 

  از را اشفراری نگاه
 
زن و باریک کوچه  دستبهنان پت 

  .من تا کشاند

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

–  
ا
  تو هرچ   اصل

 
 ویل !مدیوونه !نامردم هستم؛ من بگ

 کن فکر .بگت   ندید رو روزم دو این کارای عزیزت، جان
 .بودم نخورده رو قرصام
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 .آورد بند را زبانم رسگردانش و کدر نگاه آن

 ...تو ...یاشار –

 

 .کرد قطع را حرفم کالفه

 گم رو گورم برم همچی    بعد .کن تحمل وقت چن یه –
 ...هفته دو تهش هفته، یه نبودم؛ اولم از انگاری که کنم

 

  به ایوزنه
 
 روی راستیک بود صدایش در که دردی بزریک

 .کرد سنگینش و نشست امسینه

 

 …گیم اینجوری ...چرا –



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون ماشی    از سؤالم شدن تمام از قبل  که رفت .پرید بت 
سم   .بدهد را جوابم تا نت 

 

 .آمد مانخانه در شدن بسته صدای

 و برداشتم را پایم روی پتوی زد، جاده به و شد سوار وقبر 
وع آرام   .زدن تا به کردم رسر

 

  یک تا، هر با
 

 .آمد چشمم جلوی روزش چند این دیوانگ
  همآن زده،جنون غروب از آن

 
 ژیوار دیدن از اشدیوانگ

  ...مانخانه در

 

یم فراموش را یگ کدام دقیق، .کن فراموش گفتیم حاال
 کردم؟

 

 گذشته کابوس یک شبیه بودیم قهر که هاب  ساعت تمام
  .زدیم رفیر   از حرف حاال و بود

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .بود کنندهبیچاره ندیدنش تصور حبر 

 

  کردم،نیم درک را خودم
ا
 اینکه فهمیدم،نیم را خودم اصل

   ...آمدم کوتاه راحت قدراین

 

 تالق   خواستمیم فقط بزند رفیر   از حرف اینکه از قبل تا
 و در تمام به نرفته مسافر برای حاال و دربیاورم را رفتارش
 .بودم کرده آویزان مشگ هایپارچه امسینه دیوار

 

 تماشایش فقط دیدن، بدون و دادم تکیه صندیل به را رسم
  ...کردم

 

 همان از .داشتم او با که بود امنیبر  جمع حواسم تمام
 
 
 بوی و انداخت اششانه روی مرا جنگل در که اویل لحظه
  ...پیچید مشامم در تنش از جنگل

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خاموش ذهنم منطق هایچراغ که مسبر  شب آن تا
 آرام و پیچیدم دورش پناه برای را هایمدست ویل بودند،
  .گرفتم

 

  در وقبر 
 
  خودم، خون در غرق کاوه، خانه

 
 و مرگ میانه

 
 
 ...کردم آرزو را او قوی هایدست فقط زندیک

 

 .بردارم صورتش از چشم توانستمنیم

 

  هاسال
 
 دلم وقتهیچ گفتیم من به خودم با کردن زندیک

 و قرمزی کهجوری نسوخته، کیس خواب  ب   برای اینطور
 
 

  .بزند چنگ قلبم به هایشچشم خستگ

 

  .بخواباند مرا بود آورده پتو و کشیده خواب  ب   آقا،

 !حساب   مرد تری،واجب که خودت
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 
ا
  برود؟ خواستیم کجا اصل

  همهاین از بعد همآن نداشت، را حقش
 

 .زدن رج وابستگ

 

 
 
 .کرد ریش را خودم دل امتنهاب   از پر زمزمه

؟یم فراموشم بری، اگه –  کب 

 

 .نزد حرق  

 تا کردیم وسوسه را انگشتانم اششکسته ابروی خط
 .کنم لمسش

 

 .بری خوامنیم من ...یاش –

ون پرصدا و کالفه را نفسش  کالم یک اما فرستاد، بت 
  .نکرد راحتم و نگفت

 

 .کردم اشوسوسه کنندهتشویق و آرام



ر خریدز  بانوی بارانی  

 روز دو این کنمیم فکر من بذاریم، قراری یه بیا یاشار، –
 بیا کنم،یم پاک ذهنم از رو ساعت چند این .نبوده

  قبل، به برگردیم
ا
خونه تو که شب   اون مثل  .بودیم تونآشت  

  .باشیم دوست بازم

 

به را لبخند و چرخاندم سمتش کامل را امتنه .نزد حرف
 .کردم نقایسر  هایملب روی زور

 

  خب؟ .بخور رو قرصات دیگه فقط تو –

 .کرد امحواله ایغرهچشم

 حله؟ –

 

 «باشه» آن .شد مشت فرمان روی دستش یک انگشتان
 .داشت امیدواری جای برایم کرد ادا نیمهنصفه که

 

  .چکید دستم روی مربا ایقطره

 
ا
 .بردم دهان به را انگشتم بود، رفته یادم را لقمه اصل



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 دنبال را هایملب و انگشت حرکت و چرخید سمتم رسش
 .کرد

 

 :پرسیدم هول

 ته؟گشنه –

 

 .بردم دهانش سمت و کندم را لقمه از ایتکه

 .بخور –

 

  .نکرد منرصفم دارشخش «!نه»

 .برداشتم زیاد .بخور –

 

 .گذاشتم دهانش به را لقمه .کند باز را دهانش شد مجبور

 

  .کردیم زنده خاطره سوزاند؛ را انگشتم هایشلب نریم



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...دانستمنیم من داشتند؟ حافظه هم هادست

 

 یادبه را اشتپنده قلب و سینه محکیم دستم کف
  ...داشت

اند تنم تمام به را گرمایش و شد گرم   .گستر

  ...من برای ناآشنا گرماب  

ین بارهایاولی    آن از  ...شت 

 

 .کوبید گلویم در و آمد کرد، گم را جایش امدستپاچه قلب
 ...شد حلقه نان دور انگشتانم

 

ساندم، که بوسید مرا  .شدم اشبوسه است   من اما بتر

 

 ۲۸۲پارت#

 

 یاشار#



ر خریدز  بانوی بارانی  

 نبود توانم در خواستمیم هم اگر که جهنم به قسم
 .بدهم دست از را اشعاشقر  فرصت

 

ی،یم گایه  ...بداب   اینکه بدون مت 

سلول روی آن رقص و خنک نسیم یک وزیدن شاید آنگاه
  زماب   بیندازد یادت پوستت های

 
 پویا و سیال چه را زندیک

 .ایداشته مشت در

 

 
 
 دراز سایه در راحت وقبر  ست،رحیمب   حس زندیک

 زیر هامگس تخم خوردن وول حیاتت عالئم تنها و کشیده
 تن عطر ناگهان است، اتکردهآماس و آمدهکش پوست

ی گناهب    روزی اندازدیم یادت معصومش نگاه برق یا دختر
 هیجان و شور با را خون که داشبر  تپنده قلب   اتسینه در
 ...چرخاندهیم هایترگ در

 

  درون نبود؛ بیش خائب   قلبم
 
  تپید،یم من سینه

 
 به اشزندیک

یم تنظیم او خندیدن با را تپشش ریتم ویل بود، وابسته من
 .کرد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کرده فروششآدم رس بر خاک ای

 

 .کردم دلدل و نشستم حیاط داخل تمام ساعتنیم

 

 بلند هایخنده و زدن حرف صدای شبنصف باالخره
 .شد قطع ناری مهمان

 

ون را گویسر   :کردم تایپ برایش و آوردم بت 

؟ –  خواب 

 

 .بدهد جواب تا نشد دقیقه سه

 .آره –

؟ مهمونت –  چ 

 

 .کنهیم چت داره !بیداره –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .گردیبریم دیر بگو بهش .پایی    بیا کن، تنت مانتو –

 

 .رسید حیاط تا اشزدهذوق جیغ صدای

 

گل که مشگ بزرگ رورسی یک و پالتو با نشد، دقیقه ده
 حیاط وسط منظم و مرتب داشت، سفید و درشت های

 .بود ایستاده

 

  همیشه
 
 .دلخوری اوج در حبر  بود، هیجان پایه

 بازش تا رفتم حیاط در سمت و دادم دستش به را سوئیچ
 .کنم

 

ون؟ بریم –  !آره !وای شورولت؟ با بت 

  !آروم –
 
 .کردی خت   رو کوچه همه

 

 .ایستاد ماشی    در دم

 ...برون تو کشیدی، رو زحمتش تو ...یاشار ویل –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

–  
 
یحال برات قبل دفعه  .توئه حق دور اولی    .کرد گت 

 

 .کند فرار دستش از ماشی    انگار کرد، باز را در احتیاط با

 .دیوار به نکوبونم ...نکنم خرابش !یاش –

 

 کوچگ فشار اششانه به شوم، کارم متوجه اینکه بدون
 .آوردم

 .شو سوار –
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ون که را ماشی     سوار کنارش و بستم را حیاط در .برد بت 
 .شدم

 بریم؟ کجا حاال –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 شب برای که جاب   تا دقیقه ۲۰ .دادم نشانش را مست  
  .داشتیم راه بودم کرده نشانش

 

  یک
 
 دو وساز،ساخت از دربردهبهجان بود، قدییم کوچه
یگ تنیده،درهم هایشاخه تنومند، هاب  درخت طرفش
 ...رسپا هنوز اما شده،خشک دوتاب  

 

 .شد پیاده زدهذوق و کرد پارک کوچه اواسط را ماشی   

 ...رو درختا .قشنگه اینجا چقدر !یاشار وای، –

 

 .چرخید خودش دور

 .نیست تهران انگار –

 

 .شدم پیاده رسشپشت هم من

 .بود خونه اون .آوردم سفارش اینجا باریه –

 

 .دادم نشانش را خانه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دست از انگار کوچه این کل .داشت رسایدار –
  .دررفته بسازبفروشا

 

 .تاباندیم باغکوچه به را نور ماشی    هایچراغ

  .او تماشای غرق من و شد اطراف محو او

 

 درعوض اما کرد، غافلگت   را نگاهم باهوش، دختر 
 .بخشید من به خساستب   را لبخندش

 

 .نشست کنارم کاپوت، روی و آمد

  !یاشار –

 .هووم –

 

 بخوای؟ معذرت ازم آوردی ومن –

 !نه –

  کارات؟ از کدومهیچ خاطربه !نه؟ هم ذرهیه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 !نه –

؟نیم ناقابل کردم غلط یه –
 
 یک

 !نه –

 

 .ببینم را العملشعکس تا انداختم صورتش به نگایهنیم

 .زد چشمک

 .فهمیدم –

 

 .آورد لبم به لبخند شیطنتش

ای از .بفهم .آفرین –  .میاد خوشم فهمیده دختر

 

 .خندید بلند و داد عقب را رسش

ی بود، شده مرتب موهایش .افتاد رسش از رورسی   ...چتر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  اما دیدم،نیم را رسش پشت
 
 را زخم جای تا پایینش، حتما

د خودش به مدیل تا بود انداخته تیغ  .بگت 

 

؟ آرایشگاه –  رفبر

 
 
 .کشید باال را اشرورسی فورا

  .آره –

 

 خجالت .فرستاد داخل را آنها و کشید موهایش به دسبر 
  کشید؟

  ...اومده بهت –

 

 .کرد نگاهم سؤایل

 .شده قشنگ ...موهات –

 .کرد زمزمه ممنوب   پایی    به رو نگایه با آرام،

 

ون رورسی از رسکشانه حاال کوتاهش صاف موهای یم بت 
 .ریختند



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کنارم دلت   و دارجان تصاویری با قلمسیاه زنده   تابلوی
  شبیه بود،

 
 ایخلسه بوسیدمش، که روشب  تاریک لحظه

 .تکرارش برای دادمیم جان که
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 به دود با را حرستش و کنم دود .خواستیم سیگار دلم
 .بنشانم سینه

 

وع که شنیدم را غمگینش و نرم صدای  تعریف به رسر
  .کرد خاطره

 

 شنیدن و من .باشم خودم مخاطبش کردم شک ایلحظه
 ناری؟ هایدرددل

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 مریوان بودیم رفته مادرم و پدر با .بودم بچه خییل –
 خییل که باشه ایخاطره ترینقدییم این شاید .عرویس
  .یادمه هامونتاب  سه از واضح

 
  لباسای زنا همه

 
 شاد و رنگ

 یگ، مرد و زن .رقصیدنیم وسط مردا با بودند، پوشیده
 بینشون فرقر  هیچ آهنگ،هم هاشونمقدم هم، دوشادوش

  .نبود

 

 .کرد غرقش گذشته ...سکوت ایلحظه

 

ا صف پشت .کشید رو دستم یحب   –  هم با بزرگتر
   .رقصیدیم

 بعد .رقصیدیمیم ما و لرزیدیم پامون زیر زمی  
 خنده   هنوز .شدم یحب   عاشق من گفتم پدرم به و دویدم
  .یادمه مادرم بلند

 

؟   بان؟جنگل همان یحب 

 یه چشمش داخل هاتابشب .چرخاند سمتم را صورتش
 .شدیم روشن و خاموش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 موقع اون یادمه مهمه؟ برام خاطره این چ   دوب  یم –
ی برای رو پدرم نشد سال یه .شناختمیم رو عشق  که خت 
، کردیم تحقیق روش  که عشق مرغ یه مثل مادرم کشیر 

 از بعد .کرد دق دوریش از باشه داده دست از رو جفتش
اب   فقط اونا

یم دلم .موند برام بودن عاشقشون که چت  
 بی    از دارن رو بود عاشقش مادرم که جنگیل بینمیم سوزه
  .برنیم

 

ون آه چون را نفسش  .فرستاد بت 

 برای کدومهیچ اما دیدم، رو زیادی مردای زندگیم توی –
 شش شجاعت که اونقدر نه .نشدن خاص من

 
 بیاد سالگ

 رو ارزشش هیشگ ...بزنم حرف داشیر   دوست از و
 من که دروغه، ظاهرم گفیر  یم بهم همه دوستام .نداشت
  من .رسدم

 
 رسدم؟ واقعا

 

 !نه –

  !یاشار؟ نه، چ   –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .کردیم باور را بقیه هایچرت نباید

  .کوره بینهنیم رو خوبیات هریک –

 اما بزنم، را دلم هایحرف هم من شدمنیم مجبور کاش
 .بود شده دوخته دهانم به منتظر نگاهش،

 

  شاید پدرم، و من پیش بیای اینکه از قبل –
 
 قدرت واقعا

 معجزه   گن؟یم چ   بهش کردم،نیم درک رو زن یه روح
 بود وتخماخم پر که باباب   شدی باعث تو ...دیگه شماها
ه ایراد کمتر  بخنده، ی من شدی باعث تو ...بگت   فانتر 
 .باشم داشته
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 نیامد ایجهنده و پرنده هیچ صدای بود، سکوت دقایقر 
 بینمان هایاتصال و نزدیگ و کند عوض را سنگی    جو تا
 .بگسلد را

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .چرخید سمتش رسم .کوبید من به اششانه با

 .درخشیدیم تاریگ در هاخانه رسدر چراغ قد هایشچشم

 

یات –  ...بگو منم به وفانتر 

 :دادم جواب قطعیت با

 !نه –

 

 ...یاش –

 .نیست گوشات سایز حرفام ای،بچه –

 

 .کشید را آستینم

–  
 
 !دیگه بگو .لطفا

 

 و فکر این به دادی گت   گذاشتم، مایه خودم از همهاین –
 .من خیاالی

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کرد نگاهم التماس با و کرد باریک را هایشچشم

 

ببه را دستم  .کشیدم عقب ض 

 .روش اینم ریخته، پیشت ابهتم دیگه که من !جهنم –

 

 و صمییم بود؛ نشسته رویش او و دادم تکیه کاپوت به
 .دوست و گوهم دو مثل نزدیک،

 

 خونه، میام که شب .خودم دختر  خواد،یم دختر  یه دلم –
 .ببوسه رو پیشونیم کوچولوش، پاهای روی بذاره رو رسم

  مطمئنم
 
 .رهیم یادم کشیدم که بدبختیاب   همه

 

 همان با شد،یم ناری شبیه ایذره دختر  آن اگر البته
 .مهرباب  

  .بود امیدواری جای نخندید، کههمی    .نزد حرق  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و زنهمبهحال بودن؛ شده ترسناک برام هازن تو از قبل –
 از رو هاتخنده صدای و دیدم رو تو وقبر  از ...موذی
یم شماها گرد دنیا این چ   همه فهمیدم شنیدم، مونخونه
 .چرخه

 

  فقط دیگری، نه ...او گرد
 
 ...من ناردانه

 

 .کوبید امشانه به اششانه با دوباره

 رسته؟ تو خوشگیل فکرای چه دیگه !یاش بگو –

 

ین  .پرسید کنندهوسوسه و شت 

ی باقر   که نبودند معصومانه آنقدر دیگر من هایفانتر 
 رسیدندیم شکستند،یم را مرزها واردیوانه بگویم؛ برایش

 ...هاممنوعه چشیدن به

 

 .بیاید کوتاه بلکه ندادم را جوابش

 .کرد منمن کیم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 باهات درمون، دم بود اومده دختر  یه اوایل، اون ...قبلنا –
 .زدیم حرف

 

 دادم؛یم جواب پرسید،یم کهوقبر  بود، شده من از جزب  
 !حقیقت فقط دروغ، نه

 

 سفید لباس شبم اون خواستمش،یم زماب   یه –
 حرف داشیر   دوست از و بود ماشینش پشت خواستگاری

  .زدیم

 

 .خاک بوی با همراه وزید، خشگ و رسد نسیم

 

 با صمیمیت .کنیم تمامش تا برداشتم ماشی    از را امتکیه
ی ی شدیم باعث که دختر  .بود خطرناک بسازی فانتر 
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .نزدم یخ تا بریم –

یم کار نازک بلوز یه با شهمه که حیاط تو !بابا بشی    –
 .کب  

 

 .کنهیم گرمت کار !بچه کنم،یم کار –

 

  .کردیم گرمت هم عشق !عشق و

اهن که حاال مثل  زمستاب   روشن بخاری روی انگار تنم، پت 
 .بود سوخیر   درحال باشد شده فراموش

 

، رو اینجا ...ا   – ی یه ببی     .پالتومه جیب تو چت  

 

ی کاش ، کردیم پیدا چت    بوی از مرا حواس که جادوب 
 .کند پرت تنش مالیم گرمای و خوش

 

 .آمد نایلون خشخش صدای .کرد جیبش در دست



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !جون آخ ...خشکهآلبالو –

 

ون را آلبالوها نصف  .آورد بت 

 .اینجان نبود یادم .ستتازه .بگت   –

 .خورمنیم –

 

د عقب را مشتش  از پر تا بردم جلو را دستم ناچاربه .نت 
 .آلبالو از کند

 

ین و ترش گذاشتم، دهان به ایدانه نیم .بود شور و شت 
 و بگذاری هاطعم از یک کدام روی انگشت دانسبر 
 .دارد را مزه این بگوب  

 

 .سخوشمزه ...اوووم –

  .کرد هایشلب پرت را حواسم لذتش از پر صدای

 

ین، و ترش دادند،یم آلبالو عطر باید االن  ...ملس شت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ی همهاین فهمیدیم دختر  این کاش  مرد برای کردن دلت 
  این در من، مثل ایتشنه

 
 موجودات تنها که خلوت کوچه

ی چند در هواپیماب   مسافران بیدارش  آسمان قعر کیلومتر
 .نیست انصاف و عقل بودند

 

دم را مشتم  .شد له هاآلبالو و فرسر

 .زدنش حرف داشت شادی زنگ

  .خونه توی پوسیدیم داشت دلم .نکنه درد دستت –

 

 .دسبر دم و ساده هایحرف تمام باد زنده

 .رفبر  دانشگاه که تو –

 .خان یاشار شه،نیم حساب گردش اون –

 

 .زدم پوزخند

 نامم به یگ آبادی، پارچه هفتاد از هستم، هم خاب   چه –
 .نیست



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

به پایم به پوششکفش پای بغل با  .زد ض 

خوش فقط دیدیم، وقبر  از !مرد سعادتم، همای من –
آتش حاالم  وامت، دانشگاه، تو کار از اون داری، شانیس
 .گفتم یک ببی    حاال .یسر  قبول دمیم قول که نشاب  

 

 به را دستم حوصلهب   و ریختم زمی    روی را آلبالوها
 .شود پاک تا کشیدم شلوارم

 

 .زنکخاله پرسه   .داره کم رورسی یه فقط رضا –

 

 .پرید پایی    کاپوت از

؟ یعب   زنکخاله –  از غیبتتون به دست که مردا شما چ 
ه ما   .بهتر

 

 .کردم بازش و رفتم راننده در سمت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .خونه بریم حاالم  .مردساالرم نیستم، فمینیست من –
 .کار رس بریم باید فردا

 

  تو –
 
؟یم رانندیک  کب 

ون غروب کمیه .آره –  بیشتر  خوامیم ویل بردمش، بت 
 .نداره کار دیگه که شم مطمی   
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 یاشار#

 

ی چند و کرد روشن را ماشی    شهیاد  .برد راه حیاط در متر
  .برگرداند رسجایش و گرفت عقبدنده

 

د، تحویل را کارش تا بود آمده  هم شازده البته و بگت 
یف همراهش  .داشت ترسر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شد پیاده درجا زد که ترمز روی

یم زنده رو مرده دستات !داری ول ای !پرس کردی چه –
 .کنه

 

 
 
 .شد کشیده باال غرور از لبم گوشه

 ثمر باالخره کندن جان ماه یک بودم، کشیده را زحمتش
 .بود راض   هم کارصاحب و داده

 

 از شناختم،یم نوجواب   از را استادکارها آشنای حس این
 امروغب   کوچک هایدست در را دستمزدم که وقبر  همان
ی چشمان در را رضایت برق و کردمیم لمس  .دیدمیم مشتر

 

 دور چرچ   نبود، بند پایش روی خوشحایل از شهیاد
 .زد ماشی   

 

م باید –  طرف .صندلیا روکش تعمت   و پولیش برای بت 
 .بده زود داده قول آشناس،



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کرد محو را غرورم تمام اما نارین صدای

  .ببی    رو اینجا !یاش –

 

 حیاط داخل مردهای بود، اشگویسر  میخ و پایی    رسش
  را کناری

ا
 .ندید اصل

 

 .آورد باال را رسش باالخره آمد، که جلو

ه نگاه .کرد سالم اول کاوه یم مشت ناری به اشخت 
 .خواست

 

 .داد زیرلب را سالم جواب

 :پرسیدم عصب   و بلند .نبود خودم دست

، کاری –  !ناری؟ داشبر

 

 .کشید جلو را اشرورسی



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .میام بعد باال رمیم من .هیچ   دیگه ...نه –

 

 :پرسید کاوه کردنش پشت محضبه

 .داشتم کار باهاشون من نیومده؟ تعمه –

 .برگشت سمتمان

ون رورسی از وقبر  کرد،یم کوتاه را موهایش نباید یم بت 
اف باید .شدیم جذاب ترلعنبر  طرزیبه آمدند یم اعتر
 ...آمدیم چشم به بیشتر  خییل ظرافتش کردم

 

 .رفت سمتش کاوه

 .نبودی تنها ببینمت، که دانشگاه دم اومدم دیروز –

 

 .داد را جوابش ناری که کنم بارش درشت خواستم

 بهت که باریآخرین خاطربه هنوز .خونه آوردم یاشار –
 .نشده خوب حالم کردم اطمینان

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و شد جمع خیالم رفت باال که پله آخرین از .چرخید تند
 .آمد رسجایش حواسم

 

ون کتشتک جیب از را چکشدسته شهیاد  دنبال .آورد بت 
 .کشید دستش از را چکدسته کاوه که گشتیم خودکار

 

 .نویسمیم من –

 .کرد قطع را حرفش عصب   کاوه که بزند حرق   رفت شهیاد

 بنویسم؟ حامل –

 

 آره –

 .کند امضا رفیقش داد و کرد پرش تندتند

 

 ۲۸۸_پارت#

 

 .داد برعکس و او به چک از را نگاهش شهیاد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را امضاشده چک اما نگرفتم، اول را شانبازیاشاره دلیل
 .شد روشن چت   همه دادند، دستم که

 

 .انداختم کاپوت روی را چک

 .ستدیگه هفته دو تاریخش اینکه –

 

 از حالم .داد جلو سینه و کرد جیبش در دست کاوه
 .خوردیم همبه مغرورش لبخند

 

 در از معلوم کجا از .کنه چکش یگ بده وماشی    باید –
ون  داری؟ شک کارت به مگه تو .شه روشن بازم رفتیم بت 
  .نقده شهیاد چک وگرنه

 

 .آمد جلو شهیاد

 رو حرفا این که تومن بیست کاریه؟ چه این !کاوه –
 ...نداره

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .آمد چشمم جلوی کندم جان که عرصهاب   و هاشب تمام

 

 .گرفتم شهیاد سمت تهدید با را انگشتم

 .کب  یم دبه داری .نبود این قرارمون –

 

 .گرفت باال تسلیم عالمتبه را هایشدست و آمد سمتم

 .دیرتر کمیه نقده، من چک .ومن ببی    !حله ...حله –

 

مش – ؟ نباشه پول و بت   چ 

 .رفیقش از شده غافلگت   بود، گیج

 .کنمیم تضمی    من ...یاشار آقا –

 

  رسیدم؟یم پولم به دیرتر هفته دو هفته؟ دو

  خواست؟یم آزاریمردم دلش عوض   کاوه  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 این در ماندنم فقط کارش این با دانستنیم احمق مردک
 .کندیم ترطوالب   را خانه

 

 به را نفرتم از پر هایچشم .بود ارادهب   و عصب   امخنده
 .دوختم نقصشب   صورت

 

؟ کیف و کنم جلزولز خواییم –  دو .خوندی کور کب 
 کارم تو زدن برگشت نشد، پول بانک، برمشیم دیگه هفته

 فقط .کنمیم نقدش خودم تونخونه در میام نیست،
 .باشه یادتون حرفم

 

 .کشید گردن برایم

–  
ا
 بخوری؟ خواییم گویه چه مثل

  .زدم پوزخند

 رو افبر یم کنهیم قایط نولت و فاز .نیار جوش –
؟یم زرزر من جلوی داری کردی پات پوشک .دستمون  کب 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :زد داد فاصله همان از

 !پررو بدبخت –

 

 .کردیم پارس دور از بیاید، جلو قدم یک حبر  نکرد جرئت

 

ون پنجره از را رسش پدرم بلندش صدای با  .آورد بت 

ی –  یاشار؟ شده، چت  

 

ن وماشی    اومدن !نه –  .بت 

 .کردم اشاره در به رس با

 

 رفتم و برداشتم را چک .نداشت شدن درگت   ارزش حبر 
 .نبینمشان که
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 تخت و پنجره پشت از دیدنم با ناری واحدمان، داخل
 .آمد کنار پدرم

 !یاش؟ شد، چ   –

 

 همیشه مثل که هم پدرم زد،یم دید پنجره از داشت
 .نگران هردو باراین اما بود، همدستش

 

 افتاد اشفراری موهای و ول و شل رورسی به که چشمم
 .آمد جوش به خونم

 

؟نیم برت و دور به نگاه یه –  رو رست جوریهمی    کب 
 ؟وسط پریدی پایی    انداخبر 

 

 .شد کفری و داد تکیه کمر به را دستش

 همهاین دونستمیم چه من .مونهخونه حیاط ناسالمبر  –
  شدن؟ جمع آدم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 نشنیدی؟ رو حرف صدای یعب   –

  چرا؟ کب  یم اینجوری !خب نشنیدم –

 

جواب   بازهم که داد فشار همبه را هایشلب
 .نکند حاض 

 .نداشت ربیط که ناری به بود، خودم مشکل کاوه گندکاری

  .برود خواست

 

 .کردن خورد واعصابم عوضیا .حاال نکن قهر –

 .نکرد پاک را اخمش اما ماند،

 

 :پرسید بابا

  بود؟ خت   چه حیاط –

 

 .دادم نشانش را شدهچروک چک

 تقصت   شهمه .داد دیگه هفته دو برای رو چک مرتیکه –
 .بود قرمساق کاوه   این



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 

 :داد نظر باورانهخوش بابا

  چیه؟ مگه باشه، دیگه هفته دو .خالیه دستش شاید –

 

،یم چ   –
 
 تومن هزار بیست اینا، میلیون بیست !بابا؟ یک

 .ماست

 

اض با هم ناری صدای  .رفت باال اعتر

  ...کرده غلط .کندی جون همهاین .گرفبر نیم –
 
 ...مرتیکه

 

 دنبال و کندیم جان .بود شده قرمز صورتش کرد، مکث
  .گشتیم فحش

 ...بیشعور ...پرسه   –

 

 را امخنده تا امکشیده هایملب روی را اماشاره انگشت
 .ندهم نشانش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 بلدی فقط .بدم یادت اسایس فحش تا چند باشه یادم –
 
 

 .بیشعور بگ

 

 .کوبید پایم به محکم پا با

  !صورتش تو کردییم پرتش باید –

 

  .پیچید پایم در درد

 .مونهیم سنگ مثل کردی؟ پات کوفتیه چه دیگه این –
  .مونخونه بیا پابرهنه دیگه

 

وزمندانه  .انداخت باال ابرو پت 

 .دادم تکان برایش تأسف با رسی

 

؟ چیکارم حیاط تو حاال –  داشبر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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  .واین ببی    –

 .گرفت سمتم را اشگویسر  و آمد کنارم

 .ستترکیه گفت .زد زنگ بهم غروب فلور –

 

 «ترکیه بریم بیا ...یاشار»

 به دادیم پیشنهاد که زب   آغوش، یک تخت، یک
  .برویم مسافرت

 

 .دانستندیم شیطان و خودش فقط را چرایش که سفری

 

 برق ...شدیم کشیده امسینه روی که هاب  ناخن
 
 
وزمندانه   ...باال از نگایه پت 

 

 ...یاش –



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون گذشته لجن از مرا زالل صداب    .کشید بت 

 .کرده استوری عمه .ببی    واین –

 

  تاری تا دادم فشار محکم و بستم را هایمچشم
 
 صفحه

 .برود گویسر 

  ...قهوه فنجان دو سفید، هاب  دست از تصویری

 

ار هادست این از حدیبه  هایگل قرمزی حبر  که بودم بت  
  .آمدیم زشت و زننده نظربه هم مت    روی

 

 ؟…چ   که خب –

 .کرد قطع را حرفم

 .داییمه رستوران این –

 

 .خراشید را گلویم خشگ و بلند خنده  

 !زن شکر، ومصبت –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .خندید دالنهساده پایمهم

داب   پیش برگشت تهش گردید، و چرخید همهاین –
 .ساواش

 

 .زدم پس اختیارب   را گویسر 

 .وهللا به بیماره، –

 

 .گرفت جبهه و داد باال را ابرویش یک

 .بزن حرف درست معمه درمورد –

 

 .گذشته گندآب از برگشته مسافری مانند بودم، خسته

 .نگویم نامربوط که دادم فشار دندان الی را زبانم

 

 دانستیم هاموقع این .کشیدم دراز و رفتم اتاقم به
 .رفتیم زود ندارم، حوصله



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کاش که شد زب   شماره   مهمان هم من گویسر  نشدهشب
  .شنیدمنیم را صدایش ابد تا

 

 عرصهایم زد، زنگ که کردمیم تماشا تلویزیون بابا کنار
 .بود کنندهکسل حیاط در کار بدون

 

 .بستم را در و رفتم اتاقم به

 !یاشار سالم –

 

 :زدم طعنه سالمش، جواب جایبه

 !درآوردی ترکیه از رس باالخره –

 

وزمندانه  .خندید پت 

 ...سابقبر  پارتت   کارای پیگت   پس –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  که گفته ناری بگویم خواستم
 
 .بستم را دهانم فورا

 :پرسیدم درعوض

 رو لقمه چرا بیسر  ساواش زن خواسبر یم اول از که تو –
 چرخوندی؟ رست دور

 

 زنش؟ –

 .خندید قاهقاه دیگر بار این

 

 اذیت برای دیگه بار این .دمیم دقش الکیه؟ مگه –
اتاق در پشت کنمیم کاری و مونمیم کنم،نیم فرار کردنش
 .بکشه زوزه خوابم
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 .شد انگشتانم است   امپیشاب  

 ...دیوونه ...خدا به ایدیوونه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :گفت اشخویسر  رس از خنده   الیالبه

 ...شد خنک که دلم درمیارم، رسش رو چ  همه عقده   –
  یه شاید حاال

 
 .دادم جا بهش رو تختم گوشه

 

 .خودم برای نه کند، کارچه است قرار فهمیدمیم باید
 ...من رفیر   از بعد اشآینده .بودم ناری نگران

 

 .داشبر  برنامه براش پس –

  .واال نه –
 
  .بودم نچیده برنامه واقعا

 

 روروبه ناشناخته و عجیب موجود یک با بود این مثل
 :پرسیدم باشم، شده

؟ پس – احت بودی رفته که تو چ  ، استر اضافه داری کب 
 .کب  یم کاری

 

 .داد تحویلم خوردکنشاعصاب هایخنده آن از دوباره
 .بود شده حالش به خوش زیادی



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کنده رو قلبش که زب   وقتهیچ !منطق !یاشار منطق، –
 گفت بهم عقلم .داد شکست شهنیم رو انداخته دور و

 .همینه درستش

 

 پپه اون به احتیاچ   تو .ترهاحمق تدیوونه از عاقلت –
 .نداری

 

 .خندید کوتاه

 ایخونه کشهیم ته داره پولم ویل .اومدی خوب رو پپه –
 .نیستم فروشنده من ویل هستا، ذاشتیمیم قرار توش که

 بعد کنم، پیدا پولدار شوهر یه که کردم فکر نشستم
  دیدم

 
 جدید آدمای به تونممنیم .ندارم گشیر   حوصله

  کنم، اعتماد
ا
 .نیست ذاتم تو اصل

 

 و کرد شکارم اول نگاه همان با که برگشتهبخت من جزبه
 .زد زمی    به

 کردی؟ پیدا کجا از رو ناری داب   –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 خودتون که هستی    اوب   از تربیب  پیش قابل مردا شما –
 که زب   شاد، زن یه از گذاشتم استوری یه .کنی   یم فکر
 در دم بعد روز سه ویل شهنیم باورت .خوشحاله او بدون
  .بزرگ گلدسته یه با بود هتل

 

 .بود او احمقر  عجب !ابله مردک
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–  
ا
 تا بود تخت خیالش .بود همی    اول از من اشتباه اصل
 تا .منتظرشم نشستم گوشه یه نخوردهدست عمرم آخر
 .دنبالم اومد بدو نیست اینجوریام !بابا نه دید

 

 ...تو !فلور مشاوره، برو –

 

 .داد ادامه حرفش به گویم،یم چه نشنید



ر خریدز  بانوی بارانی  

 شنوه،نیم رو دارم دوست من از عمرش آخر تا دیگه –
 کنیدیم فکر کنهیم باد رو مردا شما کلمه این !وقتهیچ
 .هستی    پچ   چه

 

 را آن از ایگوشه فقط که سیایه دنیای از بودم متنفر
 .داد نشانم

 

وع کجا از تنفر این راسبر   و ریز دستورهای از شد؟ رسر
هایش از داد؟یم که درشبر   ها؟رابطه از بعد یا حی    تحقت 

 

ها که حاال یم را عشق که حاال بود، دور من از کیلومتر
  فهمیدمیم شناختم،

 
  .نبود خودش دست آنها از نییم واقعا

 

 :پرسیدم

؟ چیکار باهام –  داشبر

 

؟ –  چ 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بود؟ چ   کارت .زدی زنگ من به تو –

 

  .قدییم رفقای مثل بود، صمییم لحنش

 نکرده رو ...رفت یادم شدم، زدن حرف گرم ...آها –
 .هسبر  خوب   صحبتهم اینقدر بودی

 

ی !فلور بگو، رو کارت –  .خریدارش برای بذار رو هاتدلت 

 

 .کرد صاف را صدایش

  .باش تخلیه فکر به کمکم .زدم زنگ خونه برای –

 

 دارم؟ وقت یک تا –

 رو اونجا بیام و شه تموم ناری درس تا ...مایه دویگ –
 .خودم پیش بیارمش و بفروشم

 

د را ناری بعد ساواش، اول ...بود این اشنقشه  .بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  مثل هم را ناری ذهن اینکه از ترس
 
 کثافت از پر کله

 :بگویم شد باعث کند مسموم خودش

 

، رفبر یم کاش –  .فلور دکتر

 

 ...ایدرجه هشتاد و صد چرخیسر 

 برام و بود کنارت من مثل زب   !توب   دیوونه !شو خفه –
 ...اومدییم سوسه

 

 .بود همی    من با زدنت حرف لحن اوقات بیشتر  چون –

 

ب   آدم با شدم مجبور دیدمیم وقبر  .نبود همونم لیاقتت –
 تصدقهقربون مدام داشبر  انتظار بخوابم، تو مثل ارزیسر 
 برم؟

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

هم قناری تا دو اون .قفس یه تو ندازنیم رو قناری دوتا –
  .نه نفسهم اما شن،یم همرس شن،یم خونه

 

 را تماس بعد ...گشت جواب دنبال کیم .زد پوزخند فقط
 .کرد قطع

 

 ترم؟ امتحانات تا بود وقت چقدر

 تماشا؟ نفس چند روز؟ چند شب؟ چند

 

 ...ناریب   دنیای تا داشتم وقت چقدر
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 ناری#

 

گوشه از را هایشلباس وقبر  .رسید ژیوار رفیر   روز باالخره
 .نبود شدب  توصیف حالم کردیم جمع خانه وکنار



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .شد تنگ برایش دلم نرفته 

 باغ؟ حیاط تو یادته رو ههگنده تاب اون !ناری –

 

 خودم؟ باغ –

 .کرد امحواله چپگ نگایه

 .بودا منم بابابزرگ باغ توئه، مال االن –

 

 .خندیدم

 افتادی؟ اون یاد شد چ   –

 مال اینا .دیدم رو آهنیت تاب گشتم،یم خونه دور –
 .باالها اون تا بره باید تاب سوسوالست،

 

 باغ قدییم گردوی هایدرخت از هایمانخوردنتاب یادبه
  .افتادم پدربزرگ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم سوار رو بلندا تاب و شهربازی رمیم وقتا بعیص   منم –
 .نداره رو حال و حس اون ویل شم

 

  .باغ بریم تابستون بیا –

 .ببینه رو اونجا هم عبدی عمو خوادیم دلم .بریم –

 

؟ پرسش –  چ 

 :دادم جواب شیطنت با

 .بیاد باشه باباش مواظب اینکه برای فقط –

 

 .اونه کاری اصل .خودبر  –

ت و نگراب   .شد رنگکم اشخنده  هایچشم ته غت 
 .داشتم دوست را جوانش

 

 .هستیم ما اومد پیش برات مشکیل یه اگه !ناری –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

دم را هایملب  :داد ادامه .فرسر

 .داره دوستت بابامم –

 .دونمیم –

 

  دوباره خانه رفت، پشتبهکوله وقبر 
 
 شد، من تنهاب   خانه

  .بود ترآرام قلبم که فرق این با

 

 .مهمم برایشان که هستند کساب   دانستمیم

 

 .بود ما واحد در پشت یاشار که نگذشت ساعبر نیم

 جانم؟ –

 

  !کار رس برم باید عرصم، شیفت امروز –

؟یم چرا من به .برو خب –
 
 یک

 

 :پرسید .کردم نگاهش منتظر



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟یم رس بهش –  زب 

 یک؟ به –

 

  .داشت عجله

 !نه؟ یا رییم بابام، پیش –

ون رمیم غروب چطور؟ .ببینم باید یعب   ...آره –  .بت 
 .بزنم بهش شاید رس یه عرصی

 

یوتراپه –  .مونده جلسه چند فقط .میاد داره فت  

 

  .بیاد خب –

 .بروم واحدمان به تا زدم چرچ  نیم

 !نارین؟ –

 !بله؟ –

 

 .نرو هست پرسه این تا –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !هان؟ –

 

یوتراپه، – یم راه کر و هر جلوش رییم !نرو هست تا فت  
 ...ندازی

 

 ابروهایش روی اخم دیدن با بعد اما برخورد، من به اولش
 .نخندم نتوانستم

  

بر  من برای !یاشار –  !شدی؟ غت 

کله توی عقل نخود یه اون به .رقصهیم نزده پرسه این –
 .دارم شک ت

 

 :زدم پچ و دادم باال را ابروهایم .کردم صاف را گلویم

ی درموردم –  پرسیده؟ ازت چت  

 

 .شد مشت هایشدست آب  به

ی بهت !ناری –  پریس؟یم چ   واسه گفته؟ چت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  من –
ا
 یم اومدی یهو .نکردم بهش سالمم یه اصل

 
 یک

ی شاید گفتم .خب مشکویک .نرو پیشش  برات من از چت  
 .گفته

 

 .بکوبد دهانم روی را مشتش بود خواسته خدا از

 یم چ   بفهم –
 
 !یک

 

 صداب   با و بردم جلو را رسم .ببندم توانستمنیم را دهانم
 :دادم ادامه ترآرام

ی اگه مدیوب   !یاش –   بهم و باشه چت  
 

  ...نگ

 

 .بستم را در و کشیدم جیغ کرد، بلند که را مشتش

بان  توانستمنیم اما بود، گذاشته آسمان به رس قلبم ض 
  ...نخندم

 

 .کردم رها را جیغم خورد در به که مشتش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 هیجان کم گذاشیر   همسایه انفجار آماده   می    رسرسبه
  نداشت،

 
 .برد و شست را ژیوار دلتنگ

.............. 
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 یک همراهش کشیدم، هاریشه الی از را معدب  آب قویط
ون مشگ نایلون  .آمد بت 

 

 چطور .شود سبک و برود آبش تا گذاشتمش جوی کنار
 .بیاورند هاگاهزیست رس را بال این آمدیم دلشان

 

 
 
 مست   طول در که هاب  زباله و برداشتم را مشگ کیسه
 .ریختم داخلش را بودم کرده جمع

 

 و کرده دراز زمی    روی را پاهایش درخت، زیر یاشار،
 .بود نشسته



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بودمش آورده زوربه

  چه؟ که ماندیم خانه را جمعه روز 

 

 از بعد البته بودیم، افتاده راه شایان ماشی    با پنج ساعت
  اینکه

 
 .کرد آماده را عمو صبحانه

 

اف باید  را اشایحرفه هایکفش و کوله وقبر  کردمیم اعتر
  .دربیاورم شاخ تعجب از بود نزدیک دیدم

 

 نبوده، موتوریپیک همیشه او رفتیم یادم گایه خب، اما
  پدرش بیماری از قبل

 
  ...داشته تریمعمویل زندیک

 

 
 
 رفت،یم کوه به هایشدوست با بقیه، مثل هم او حتما
 
ا
 آمده مانخانه در جلوی که غمگیب   دختر  همان با مثل
 .بود

 

 ...بیچاره دختر 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...دانمنیم بیچاره؟ چرا
 
 سخت یاشار دادن دست از حتما

  .بود

 

 کشیده دستم از هاکیسه .شد سبک پشتم روی بار
  .شدند

 .میارن وخودشون مال همه !یاشار نه –

 

 .پریده رنگت .سالمن اونا –

  شدم خوب –
 
 ...واقعا

 .افتاد راه من از جلوتر

 

 هابچه .کشیدیم باال آسمان از را خودش کمکم خورشید
 .بودند شده جمع صخره یک پناه در همه

 

احتگاه، از دورتر کیم .شدیمیم نفری بیست  کیسه استر
  .چیدیم هم کنار را زباله های

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 حیس هیچ دنیا در .درخشیدیم خوشحایل از همه صورت
خراب   ایتوانسته ببیب   اینکه نبود، مقایسه قابل ما غرور با
 .کب   پاک را اندآورده باربه نوعانتهم که ای

 

 :پرسیدم رسیدم بقیه به تا

 تا؟ چند –

 

وزی عالمتبه را دستش ژیال  را چهار مریم .گرفت باال پت 
 .داد نشان

 .نشستم زیرانداز روی کنارشان

 فقط؟ تا دو .تنبل ژیالی –

 

؟ خودت –  چ 

 .کردم جمع کیسه تا پنج –

 

 با انگار کردیم نگاهمان جوری و ایستاده رسم باالی یاشار
 
 
 .شده طرف هادیوانه دارودسته



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 یاشار سمت را فنجانم .داد سمتم را چای فنجان شایان
 .گرفتم

 

 :زد غر آرام و کرد گاهتکیه را دستش .نشست کنارم

 آخه؟ فالکس .ذغایل چای و طبیعته – 

 

 .نزن نق بخور –

؟ ودستات –  کردی، دست سوراچ   هر تو صبح از شسبر
 .نیسر  مریض

 

 .شستم –

 .هم در هایشاخم بود، داده لم کنارم

 .داشتم دوست را رسش کوتاه موهای



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 
 
یک  را لبخندم .انداخت من به نگایهنیم کرد، حس را امخت 
ده دره   سمت را رسش و دید   .گرداند زیرپایمان گستر

 

ین بدون .گرفتم مقابلش در قند حبه چند  تمایس کوچکتر
 .برداشت را هاحبه

 

 حجم و کردمیم حس را ژیال کنجکاو نگاه سنگیب  
 روی را خودش و شد تسلیم باالخره .را اشکنجکاوی
 .کشید ما سمت زیرانداز

 

 کنید؟یم جیکجیک چ   –

 بلند کنارمان از و برداشت را چایش حرق   هیچ ب   یاشار
  .شد

 

 .نکردم نگاه بود، آورده گوشم نزدیک را رسش که ژیال به

 دونه؟یم ذاکری خانم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .زدم راه آن با را خودم 

 رو؟ چ   –

  دیواره   کنار شدهجمع پرسهای و یاشار به رس با
 

 سنگ
 .زد اشاره

 

ی ما بی    –  .ژیال نیست، چت  

هاب   گفتیم صدایش نگراب   و هااخم
 من که دیده را چت  

 .بینمنیم

 

 .بیاد خوشش ازش تعمه کنمنیم فکر –

–  
 
 .نداره ربط عمه به خودمه، زندیک

 

انه،مچ لبخندش  .بود مهربان اما گت 

اب   یه پس –   .هست خت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .ماندنیم بسته که دهاب   بر لعنت

به یگ با که ما .هسبر  ایوابسته آدم تو !ناری نگرانتم، –
 ما مثل تو .باشیم ناراحت هفته یه تا فوقش بزنیم هم

  .نیسبر 

 

 شلوار و سانتسهیقه پولیور آن با یاشار سمت را نگاهم
 .دوختم اشمردانه اندام و جذب

 

 :زد پچ متفکرانه ژیال

ی یه ویل داره، دوستت اونم معلومه –  آدم این توی چت  
 ...که هست

 :پرسیدم .نداد ادامه

 

؟یم چ   –
 
 !یک

 .باشه خونواده اهل خورهنیم شقیافه به –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 پدرش از داره دیدمش وقبر  از س؟قیافه به مگه –
 .کنهیم مواظبت

 .باباشه اون –

 

 یم چ   تو فهممنیم من –
 
  .یک

 .کرد عوض را حرفمان شایان بعدی چای فنجان

 

 ژیال هرچقدر .آورد کوه پایی    تا را من هایکیسه یاشار
 برسد چه کند، نگاهش نداد افتخار حبر  زد غر و پراند مزه
 .جواب به
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 جلو که ژیال .برگشتیم امید ماشی    با برگشیر   موقع
 عقب صندیل هم با شدیم مجبور یاشار و من نشست،
  .بنشینیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بودیم آمده حاال تا که هاب  رویپیاده تمام از بیشتر  باراین
 
 

  .آورد درم پا از خستگ

 

 هفته چند این نداشیر   تحرک شاید یا داشتم ضعف هنوز
 .بود دالیلش از یگ

 

چشم کمکم .آمدیم خوابم اما بود، صبح ۱۱ حدود ساعت
  .شد گرم هایم

 

 کردیم حرکت هنوز ماشی    اما خوابیدم، چقدر دانمنیم
 .شدم هوشیار کیم درد،گردن از که

 

 ...بود سفبر  بالش روی رسم 

 .کرد جدایش امپیشاب   از و رفت موهایم الی نریمبه دسبر 

 

 .زدیم حرف یاشار با و برگردانده را رسش آمد، ژیال صدای

 .کرده عرقر  چه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .گرفت بازی به را قلبم تارهای یاشار صدای مالیمت

 .بیاد ذاشتمیم نباید .نداره بنیه ضعفه، از –

 

 داری؟ دوستش چقدر –

 .بود یاشار پای رسم، زیر بالش پس

 :غرید

 .نداره ربیط تو به –

 

 :داد ادامه کنجکاو و شیطان ژیال، 

 .بهش گمنیم ...دیگه بگو –

 

  و مرگ حکم برایم جوابش اما شوم، بلند خواستمیم
 
 زندیک

 .کرد پیدا را

 

 
 
 .شنیدم من فقط شاید که بود آرام آنقدر مردانه زمزمه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بدم وزندگیم آرامشش، خاطربه که اونقدری –

 

 .شد جور شدن بلند برای ایبهانه کرد، سخبر  ترمز ماشی   

 

ون پنجره از را دستش امید  :زد داد و برد بت 

؟یم چیکار آقا –  کب 

 

 .پیچید اصیل به ما به توجه بدون نیسان راننده

 .کشیدم باال را امرورسی

 

 .شد دردناکم گردن قفل دستم

 ...مخسته چقدر –

 

 !خانومناری خواب، ساعت –

 .برگرداند ما از را صورتش و گفت خندان ژیال،

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردنیم نگاهم و گردانده شیشه سمت را رسش یاشار

 

ویران و مالیم جمالت آن کنم شک که توجهب   چنان
ون او دهان از کننده  .باشد آمده بت 

 

مرد شد، دیرمان .زد زنگ پدرش به  .بود مانده تنها پت 
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یم دوش باید نرفتم واحدشان به رسیدیم که خانه به
  .گرفتم

 

  .است بهانه دوش دانستمیم هرچند
ا
 چرا فهمیدمنیم اصل

 ژله مانند ببینم را یاشار زودی همی    به اینکه فکر از دلم
  .لرزیدیم امسینه در

 

  ...شوم گیج شدیم باعث چت   همه اتفاقات، این جمله، آن



ر خریدز  بانوی بارانی  

ین تصورابر  و خیاالت  در شناور   ...نشدهتجربه و شت 

 

 .شدم رسگرم هایمدرس با کردم، فرار ترسوها مثل

 

 ...کوتاه خییل آمد، بام روی قدم صدای دوباره و شد شب

 

 کردن باز با اما ام،شده متوجه اشتباه کردم فکر اول 
 دامن به دست دوباره گفتیم سیگار ضعیف بوی پنجره،
 ...شده نیکوتی   

 

 ...که امروز .رفتیم باال بود ناراحت وقبر  همیشه چرا؟

 

 .نشستم و برگشتم صندیل پشت .خورد زنگ امگویسر 

 

 دانشگاه هایبچه اینکه خیال به بود، ناشناس شماره
  روی را دستم باشند

 
 ورق را کتابم و کشیدم تماس دکمه

  .زدم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 اتاق در ترس از موچ   با همراه کاوه صدای بلندگو از
  ...شد پخش کوچکم

 

 .شدیم ادا سنگی    و دارکش دهانش در کلمات

  ...خونه موندی تنها ...عزیزم –

 

بان  .زد فلک به رس ثانیه صدم در قلبم ض 

 آشوب دلم ته دارشخش صدای که کنم قطع خواستم
 ...انداخت

 

  ...خوامیم رو تو بگم بهش ...تمعمه دنبال –

 

ی ...گشتم جواب دنبال به ذهنم، در  و بگویم که چت  
گل به مغز از تررسی    ع هایشحرف اما کنم، ساکتش
 
 
 .شدیم ادا من نشسته

 ...کنمیم راض   دارم رو مخانواده دارم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 به و رفتمیم باال بام هایپله از کردم،یم قطع را تماس باید
 خشک راهنیمه در دستم اما بردم،یم پناه آغوش ترینامن
 .شد

 

  من ؟...ناری دردیه، چه این –
 
 رو شهر هایفاحشه همه

 و خریدم بود الغر و مومشگ دختر  هرچ   ...کردم امتحان
 به کردن فکر اندازه   حبر  کدومهیچ ...خوابیدم باهاشون

 ...چ   مگه تو ...کنهنیم تحریکم تو

 

  ...شدم بلند ارادهب   وحشبر  از

 

 هایشرابطه از برایم مست صدای با و زده زنگ شبنیمه
  .گفتیم

 

 و گرد مثل سکوت ثانیه، چند برای ...چرخیدم خودم دور
 .نشست خانه روی غبار



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...کرده تمامش کردم فکر

 

 :داد ادامه زدنم وپادست به توجهب   اما

 مردونگیم از الگ اینکه از .شدم خسته هافاحشه از –
 گند بوی از ...رسیدن اوج به کی    تظاهر ...کی    تعریف
 از بیشتر  لیاقتم من ...ستدیگه مردای مال که تنشون
دست تن فقط من ...خوابیدن نفر هزار زیر که ایناییه
 ...خوامیم رو تو نخورده  
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 گلویم روی را دستم ...برداشتم مت    روی از را گویسر 
  .لرزیدیم امصوبر  تارهای نباید .کشیدم

 

 به رو افتخارش .نیستم شهر این باکره   دختر  تنها که من –
 .بده دیگه یگ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .آمد خط طرفآن از شکسیر   صدای

 ...آخ –

 ...خندید مستانه

 ....شکست شیشه –

 

 .پیچید گویسر  در بازدمش

یم مدیوونه ایپرسه اون پیش خونه اون توی اینکه فکر –
 ...کنه

 

 .باشد سخت پرسیدنش انگار .گرفت نفیس

 بوسیده؟ رو تو حاال تا –

 

 :گفتم بلند اراده،ب  

 !نه –

 ربیط او به بود، خودمان به متعلق یاشار و من هایلحظه
 .نداشت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

بوسه اولی    ...باشم نفر اولی    حقمه من ...خوبه ...خوبه –
 تو باید چرا ...منه مال چیتهمه ...لذتت اولی    ...ت

 ...بیسر  ولگرد رسوپایب   اون نصیب

 

 .گرفتم گارد ارادهب  

  ...خوبیه آدم یاشار –

 

  ...کب   دفاع ازش نباید ...ناری ...آخ –

  ...آمدیم کوچه داخل از سگ پارس صدای

 

 ...مسبر  تو ...تو –

 .کردنیم ساکتش ترسم .شنیدنیم

 

 سفید چون پوشن؟یم سفید لباس عروسا چرا دوب  یم –
 
 
 .توئه حق فقط لباسش ...باکرگیه و پایک نشونه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را شبم و کردیم کثیف را اتاق هوای داشت کلماتش
 ...کابوس

 

  ...ماندنیم یادش هاحرف این از کدامهیچ فردا
 
 حتما

 ..ماندنیم یادش

  ...برود یادش کاش

 ...و زده زنگ شبنیمه

 

– ،  برات لیموآب گنیم ویل نیستم، وارد من ...کاوه ببی  
 ...بخور لیموآب استکان نصف که یخچال رس برو .خوبه

 

 :خندید معب  ب  

 عزیزم؟ شدی، نگرانم –

 

 .لرزاند را تنم و شد پژواک عزیزمش

 خوب رو حالم تو که اینجا اومدم .نیستم خونه من –
 ...امشب همی    ...خوامتیم من .کب  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...کوچه از هم و گویسر  از هم آمد، بلندتر پارس صدای

 .کردم قطع را تماس زدهوحشت

 

 .پیچیدیم اتاق در بلندم هاینفس صدای

 

 مبادی گشتیم مرکز برای جا دنبال من با که ایکاوه
  .بود اتوکشیده و مؤدب و آداب

 

 .شناختمنیم را زد کثیف هایحرف برایم که آدم این من
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 یاشار#

 

 در .شد باز ناری واحد در آمدم، پایی    که بامپشت از
 در را اشک لرزش توانستمیم حیاط از تابیده کم نور تاریگ

 .ببینم چشمش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :نالید آرام دیدنم با

 ...یاشار –

 

 بیداری؟ چرا تو –

 .بود گرفته پناه در پشت برنداشت، سمتم قدیم حبر 

 

  ...ترسمیم من ...یاشار –

؟ از –  چ 

  .زد زنگ بهم کاوه –

 

 او به را خودم بلند گام چند با عوض   آن اسم شنیدن با
 .رساندم

 

 .زد گره بازویم به را انگشتانش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کوچه از رو مایا صدای من ...من .نبود طبییع حالش –
 .شنیدم

 

 کیه؟ مایا –

 .سگم –

 

 .بریزد ترسش تا کنم خندیدن به تظاهر حداقل کردم سیع

 .ولگرده سگای از پر اینجاها شدی، خیاالبر  –

 

 .کنم باورش تا داد تکانتکان محکم را دستم

  .شناسمیم وصداش من –

 

 .همه شبیه صداشون همه سگا شه؟یم مگه –

  .برد خانه داخل به و کشید را آستینم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بودن، نزدیکش بام، روی اشدرباره خیالباق   همهآن از بعد
 .بریدیم نفس

 

نیم خودش دنبال مرا اگر .شدیم چفت پایم زیر خانه زمی   
 .بردارم قدم از قدم توانستمنیم کشید،

 

 ببی    ...خوادیم ومن امشب گفت .رساغم میاد گفت –
  ...رو ششماره

 

 نرسید، که زورش .ایستادم محکم خوابشاتاق در دم
 از من بردارد را گویسر  مطالعه مت    روی از تا .کرد رهایم
 .بودم گرفته فاصله قدیم اتاقش، در

 

نیم را شماره .گرفت صورتم رویروبه و آورد را اشگویسر 
ه هم اسیم هیچ به شناختم،  .بود نشده ذخت 

 

 .رساغم میاد گفت ...ببی    –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...نداره ترس اینکه زده، حرق   یه نبوده، خودش حال تو –

 

 .نباش خیالب   انقد ...یاشار خدا، رو تو –

 نبودم خودم هوش و عقل صاحب او، کنار در که مب   از
 داشت؟ انتظاری چه

 

 !ناری بخواب، بگت   –

 .برد باال رسزنش با را صدایش

 یم تو بشینم، تونمنیم من –
 
 بخواب؟ یک

 

م که بود وآمدرفت در در، سمت او از نگاهم  .کرد غافلگت 
  .سابید همبه حرص از را هایشدندان

 

 نگرانم که حاال !خب برو .کب  یم نگاه در به چیه؟ –
 .بری توب  یم نیسبر 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 اهل پرسه دونمیم نباشم، نگرانت شهیم مگه !نگو چرت –
 .ما واحد بریم بیا تریسیم خییل اگه ویل .نیست عمل

 

 کنم، باز رو واحدتون در کافیه فقط خوابه، بابات االن –
 .برهیم رو آبروم فندق

 

 .کرد نزدیکتر  من به را خودش و برداشت سمتم قدیمنیم

 .بمون پیشم ساعتنیم فقط ...خدا رو تو –

 

 حباب برق اما شنیدم، زحمتبه هم خودم را «باشه»
 را چشمم بیشتر  خانه روشن هایالمپ تمام از چشمانش،

 .زدیم
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 که ساپورت یک با بود تنش کمربنددار کوتاه ژاکت یک
  هایچشم به را زیبایش و بلند پاهای طرح

 
 من تشنه

  .کردیم عرضه

 

 .بودم من ترسیدیم او از باید که کیس

 ایدیوانه من اما بود، تلفن پشت صدای یک فقط کاوه
 .کنارش در

 

درحایل بمانم تنها او با سقف یک زیر توانستمیم چطور
 آمد؟یم فریاد به اشنزدیگ از تنم تمام که

 

  .برگشت پتو یک با اتاقش از

؟یم چیکار –   کب 

 

 .کشید دراز کاناپه روی رویمروبه توجهب  

 :دادم ادامه عصب   و کالفه

  ...اتاقت برو !ناری –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...باشم تو پیش خوامیم –

 ...شدم پاپابه مستأصل و گفتم یهللااالالاله

 

 .دادیم نجاتم باید خدا فقط

 !دختر  اتاقت، برو االن همی    –

 

 .کرد باز را پتو توجهب  

، تو ...خوابمیم همینجا من –  .برو برد که خوابم بشی  
  .دارم زاپاس من .کن قفل درو رستپشت دره، روی کلید

 

 هایمریه به شدهسالچ   جانوری مثل من بکشد دراز تا
 .بکشم نفس تا آوردمیم فشار

 

  .دزدیدیم خاطره بود عاشق که دیگری من اما ...اما

یم بایگاب   و ثبت اسالید به اسالید را رویشروبه قاب تمام
  .کرد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ی   .کردیم معنا عشق که بود کشیده دراز برابرش دختر

، و ظریف  زل من به خوابش خمار صورت آن با خواستب 
 .زد

 

 دورترین در نشستم، اپن جلوی بلندپایه صندیل روی
ین و او از فاصله  .خروچ   در به فاصله نزدیکتر

 

وع  باعث بود، خوب همیشه حرف .کرد زدن حرف به رسر
  ...کند کمرنگ را کردنش لمس هوس کیم شدیم

 

 
ا
  نخواهد دلم مثل

 
 را هایشپلک پشت هایش،لب گوشه

 .بچشم را گردنش زیبای قوس ببوسم،

 

 ...ستکاوه طرفدار عمه –

  !هردوشان به لعنت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 آسمان امشب، دیدی پرسیدیم زد،یم حرف هوا از کاش
 و آمد خوب   باد غروب گفتمیم من و داشت ماه تهران
 .برد خودش با را دودها

 

 :دادم جواب

 ...طرفشه پولش واس فلور –

 

 برای چقدر من کب  یم فکر تو .نیست مهم عمه دلیل –
ون مهمم؟ کاوه یم رمانتیک هایجمله یه رفتیمیم که بت 

ی،ب   تو ناری گفت،  این از ...کردی اهلیم بکری، نظت 
 راهای داره نتونسته که حاال طرفه، بچه با انگار ...حرفا
 .کنهیم امتحان رو دیگه

 

 .باززبان مردک

ون باهاش باز چرا زد،یم خایک به اگه – ؟یم بت   رفبر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تو دیگه روز چند که حیووناب   برای ...مرکز اون برای –
  باید زمستون

 
 .بزنن یخ خیابون گوشه
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 .نیست خوب بودن مهربون زیادی –

 ...اوهووم –

 .آمدیم خوابش .گذاشت صورتش زیر را هایشدست

 

 و بخوابد اینکه امید به کردم، خاموش را رسم باالی چراغ
 ...وسوسه همهاین از بگریزم

 

 ؟...یاش داری، دوستم تو –

 ...ناگهاب   خییل پرسید، مقدمهب  

 

  .بود بند نفسش به نفسم داشتم؟ دوستش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تمام باشند گرفته روشن مشعل هایمرگ تکتک زیر انگار
 .گرفت آتش تنم

 

 :گفتم و کندم جان

  من –
 
 .نیستم تو وصله

 

ین لیاقت او ستد، را او که مردی .داشت را هابهتر  بت 
  .بودم دانگشش عوض   یک فقط من بگوید، شعر برایش

 

 تالشش ته رسیدیم او به هروقت که من، مثل آدیم برای
 و کردن برهنه به ذهنم، داشیر   نگه پاک و رمانتیک برای

 بود ماندن دور چاره تنها رسید،یم تنش جایجای بوسیدن
ل خودم روی هم همانقدر الحمدهلل که  .نداشتم کنتر

 

م اشجاذبه یم اطراف همان من بود که هرجا ...کردیم است 
 ...چرخیدم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تلخندی .بود زده زل چشمانم در و کشیده دراز پهلو به
 .نشست دلش دزد   هایلب روی

 

–  
 
 کل با دهیم پز و زنهیم زنگ کاوه؟ کیه؟ من وصله
  ؟...خوابیده تهران هایمومشگ

 

 .افتاد قرچقرچ به همدیگر به فشار از انگشتانم

–  
 
  !بزمچه مرتیکه

 

 من، تحمل برسد؟ خواستیم چه به هایشحرف از
 ...بود کوتاه سقفش

 

ی گفت بهم ستار –  وقبر  منه، شبیه خریده کاوه که دختر
 با خوادیم آدم همون حاال .کرد حاشا گفتم خودش به

 ...بزنه حرف مدرباره عمه

 

 .نبینم را منتظرش نگاه تا چرخاندم را رسم بار این



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .زد پوزخند

اض   شد؟ چ   – ؟ خفه خواینیم وکیس نداری؟ اعتر   کب 

 

 درد ردش که کشیدم رسم کف محکم چنان را انگشتانم
  ...گرفت

ون؟ بکیسر  چ   دهنم از خواییم –  بت 

 

 .شد بلند جایش از و کرد پرت زمی    روی را پتو ناگهان

 .توپید زدهحرص آمدیم سمتم طورکههمان

 

 اگه ...شدی جب   یهو تو اینکه تا بود، رسجاش چ  همه –
 ...االنم ...االنم .بوسیدیم کردی غلط نداشبر  دوست ومن

 

 از پدرمب   دل .زانوهایم برابر درست ایستاد، رویمروبه
 .افتاد التماس به اشنزدیگ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 :کردم زمزمه عذرخواه و مالیم

 .کن فراموشش که گفتم .کردم اشتباه –

 .کردیم خرابم بغضش بود، گرفته صدایش

 

 ...انگار !...تونمنیم –

 :گفت نفسیک و گرفت نفس

 .دارم دوستت انگار –

 

یت قویط یک اندازه   خانه، ناگاهبه  هوا نداشت، جا کت 
 .نداشت

 

ون سنگی    را نفسش  .داد بت 

 ...من مثل خودت، با باش روراست !یاشار؟ ته،چه تو –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  ...کردم دندان است   را زبانم

 اما شد،یم عوض حرف مست   شاید کردمیم صت   کیم
 :داد ادامه شد،یم چنگ سینه روی دستش که همانطور

 

 خاطربه که کیس تنها بینمیم کنم،یم فکر هرچ   –
م عشقش  .توب   فقط بجنگم حاض 

 

 !دختر  ندارم، رو لیاقتت من –

 .کرد اشاره قلبش به و زد غمگیب   لبخند

  .نیست حالیش –

 

 وجود تمام با و کندیم جان .گرفت اشنفیسب   از نفسم
  .کردیم دفاع حسش از

 

 .کردم باز را امشدهچسب المصب دهان

 .کب  یم اشتباه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

وع کجا از – یم وقبر  دونمیم ویل نیست، مهم برام شد رسر
 ...ناراحبر  که وقبر  به وای ...خویسر  از ترکهیم دلم خندی،

 

 :کردم زمزمه بدبخبر  با زیرلب

 ...دوب  نیم ازم هیچ   تو –

 

 .برام نیست مهم ...بهم گفبر  ...دونمیم –

 

 پیدا را مخالفتم دلیل کرد فکر رویمروبه دلساده موجود
  .کرد تالش کردنم راض   برای زدههیجان کرده،

 

–  
ا
 اون با ترابطه درباره   بگیم عمه به نیست الزم اصل

 اون .دارم دوستت منم بدونه فقط .کنهیم قبول عمه .زنه
 .شه خالص دستم از خوادیم فقط

 

 .کشیدم جلو را رسم



ر خریدز  بانوی بارانی  

  تو گرده،بریم فلور –
 
ی تنها کن باور .اوب   عمر شیشه  چت  

  که
 
 .توب   داره ارزش براش واقعا

 

  تو .کب  یم اشتباه –
 
 .شنایسنیم ومن عمه

 :کردم تأکید محکم و جدی

  .برم از هم رو شهمه من ...دهنیم من به رو تو هرگز –

 

 .لرزیدند باهم من دنیای تمام و دارشزاویه هایلب

 

 قیام   تا را امروزه باید و ایستاده زالل، ایچشمه لب تشنه،
 .کردمنیم افطار قیامت
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 ...میاد ترمت پایان گفت من به تعمه –

 به اگر ...ماندمیم کنارش مدت همی    فقط ...بود وقت
 .داشتم که تماشا فرصت دادند،نیم راهم باغ



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بود شوک مثل تماسش گذاشت، پایم روی را دستش

 به بلندی صدای با صندیل .شدم بلند و پریدم جایم از
 .خورد زمی   

 

د را دستم کرد سیع حبر  ترسید، اولش   ...نیفتم تا بگت 

 

 دید، را خودش از گرفتنم فاصله وقبر  بعد، ثانیه چند اما
  صدایش رسمای

 
 .کرد روسفید را زمستان چله

 

، فرار و بیاد فلور که منتظری –  مگه خواییم واین کب 
 نه؟

 ...نه –

 

 :داد ادامه ویل شد، جمع تحقت   و بغض از هایشلب

،یم دروغ داری سگ عی    بگم خواستمیم –
 
 حیوونا اما یک

 .نامرداست مال دروغ گن،نیم دروغ



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ی وجونم تا –  !نه؟ شه،نیم راحت خیالت نگت 

 فریادم؟ یا رفتم لو صدایم خش از

 

 گرمای که آنقدر بیاید، ترنزدیک شد باعث دید هرچه
اند رسم از هوش تنش  .بت 

 

 داشتم شک درصدیه اگه ...نیسبر  ترسو که تو ...یاش –
نیم چرا .کردمنیم کوچیک رو خودم نمیاد خوشت ازم که
 
 
 داری؟ دوستم هم تو که یک

 

 .زدم شب شدن خت   به ختم برای را وپادست آخرین

 ...مثل ویل دارم، دوستت که معلومه –

 

  ...ها ...ها –
 
 ...همسایه مثل حتما

ون کوتاه را نفسش دستم از کالفه   .داد بت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :گفت جدی و کرد گره سینه به را هایشدست

ط یه –   و کب   نگاه چشمام تو اگه ذاریم؛یم رسر
 

 دوستم بگ
 .کشمیم خط رو دورت نداری،

 

اف داد،یم شکنجه براقش هایچشم  خودم .گرفتیم اعتر
 .آمدم مقر وقبر  نبودم

 

م،یم برات من –   ...دختر  مت 

 به بر اشاراده آمد، رقص به چشمانش داخل تابشب
 .بود کشیدنم آتش

 

 .تابید گردنم دور به را ظریفش هایدست

 ...یاشار بگو –

 

 .شدیم عالج شاید گفتم،یم را درد

  ...ویل دم،یم برات وجونم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یب   .کشید پایی    را رسم ناگهان  سبالن عسل هایشلب شت 
 .بود

  ...داشت فرق

 

 تمامش داشت؛ فرق من واردیوانه تهاجم آن با اشبوسه
 ...مهرباب   و مالیمت و بود عشق
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یان انگار کشید، عقب که را رسش  بریده را حیاتم هایرسر
 .شدم معب  ب   و خودب   و پوچ باشند،

 

 :زد لب باشیطنت

 .کن فراموشم توب  یم اگه حاال –

 

 .کردیم رحم کاش

 .خورد گره باریکش کمر به اختیارب   انگشتانم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

خودم جلوی زوربه دارم ...نکن ترمبیچاره تم،بیچاره من –
میم و    ...که گت 

 

 صورتم روی وارنوازش و کرد باز گردنم از را دستش یک
 .کشید

 

 داری کنم فکر نذار ...داری دوستم که بده نشون بهم –
 .زب  یم پس ومن

 

 .خالص و رفتمیم تهش تا بودم، رفته دست از که من

 .گرفته رو نبینمت که وقبر  عزای دلم االن از –

 

 .محکم بستم، برایش را آغوشم

  روی
 
  .شد بلند پا پنجه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 امشدهگداخته تن دربرابر خوردیم گردنم به که نفسش
 .بود مالیم و خنک

 

  تمام از شدیم کاش
 
 داشتم،بریم را سهمم هم من زندیک

ک همی    ین شجاع دختر   ...را دهنشت 

 

ی چت    حرست اگر وهللا به  .ماندیم دلم روی بیشتر

 

 و نریم تار هزار گرفت، پناه موهایش الی انگشتانم
 ...لطافت

 

 چسباندم موهایش روی را هایملب .بوسید را گردنم روی
شان و   ...اشپیشاب   تر،پایی    کیم کردم، تطهت 

 

وب   ...شد شقیقه نوبت بعد  ترپایی    دادنیم اجازه قوی نت 
 ...بیایم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :کردم زمزمه گوشش کنار

ه   تم،دیوونه –  .دیوونه دختر

 

 ...قرارمب   هایلب تا داد امتداد را بوسه ...ناری اما

 

 .بودم اشدیوانه که خدا به زنند،نیم حد را دیوانگان

 

 پس در المروتم وجدان که شنیدمیم
 
یم فریاد ذهنم زمینه

 .کنم تمامش زد

 

  و مرام ته گفت؟ چه من به رضا
 

 !مردانگ

ف،ب   من   نامرد، من   ...آقا  و بیاید عزرائیل جانم، این رسر
دش  ...بگت 

 

 .خواستمشنیم او ب   خواستم،نیم جان

 .کردم جدایش خودم از



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...ناری برم، بذار –

 

 .داشت نگهم ترمحکم

 .کردم را خواهشش

م رو فندق من بمون، در پشت بریم بیا – خونه، بت   آشت  
 .بخواب تختم رو برو بعد

 

 .نشاند ابرو روی بامزه اخیم

یم یه تو ترکونم،یم الو برات دارم من .بیشعوری خییل –
 
 
 .برم یک

 

 .نشست لبم روی دعوبر ب   لبخند
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 .نیست خودم دست هیچ   دیگه بمونم من !جاناحمق –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .گرفت عمق لبم روی لبخند ترسش، از .کشید عقب کیم

 

  !یاش باشه، –
ا
  .تخت تو من بخواب، هال توی تو اصل

 .اتاقت برو پس –

 

 تمام و بود، کرده شورش قلبم .کشیدم دراز کاناپه روی
  ...تنم

 

 وقبر  که گفتیم مغزم از کوچک قسمت یک فقط
 !برو خوابیده، شدی مطمی   

 

 جایم از .بود رسم باالی دست به پتو بعد دقیقه چند
 .نشستم و پریدم

 

 .خندید ریز

س، –  .کنمنیم تجاوز بهت !یاش نتر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کشیدم صورتم روی کالفه را دستم

 .برود که انداختم خودم روی و گرفتم را پتو

 

 .بود ایستاده هنوز

 .دیگه برو –

 کاناپه کنار را خودش لبخند با و «شدم پشیمون» گفتم
  .کرد رها

 

 .نشست خون به هایمچشم

اض ناز با  .کرد اعتر

سم سؤال اومدم .نکن نگام اونجوری ...یاش ...ا   –  ...بت 

 

 .کیسر یم ومن امشب –

  به دوباره
 
 .خندید امبیچاریک

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 انبار ...من اما ...پاک شیطنت یک بود، بازی برایش
 ...باروت

 

 حالم به فرقر  ترشپایی    و باال پله یک که جهنم آتش
  .نداشت

 

 تکرار هرگز شاید دادم،نیم دست از را بودن او با فرصت
  ...شدنیم

 

 
ا
 را او و آمده رحمبه دلش خدا شاید معلوم؟ کجا از اصل
 .شب یک برای شده حبر  بود، بخشیده من به

 

 دستم .نشستم کنارش و آمدم پایی    مبل روی از اختیارب  
  .چسباندمش امسینه به و پیچیدم اششانه دور را

 

 او به تا کوبید هایمدنده به را خودش کرد، تقال قلبم
  .باشد نزدیکتر 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 انگشت .کردم لمس را کوتاهش موهای دیگر دست با
  ...رفت بازیگوش هایچاله سمت جستجوگرم

 

 روی نشست، گردنش انحنای روی نوازشگر هایم،لب
  ...خوشبویش و گرم لطیف، پوست

  تا شد کشیده
 
 ...لبش گوشه

 

 نفس شد، چنگ انگشتانش و رسید امشانه به که دستش
دندان عطر آن با گرمش  پخش صورتم در که لیموب   خمت 
  ...شد

 

 
 

وی اجازهب   امدیوانگ  .کرد پیرسر

  ...کنارش خودم و خواباندمش

 

 نکرده رهایم هنوز .کردم ستون طرفش دو را هایمدست
 .بود



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...کرد زمزمه نرم را اسمم

 من از دیگری کار نگاهش در عشق برق آن خاطربه
 .نبود ساخته

   

 ...بوسیدمش واردیوانه و ...بوسیدمش و ...بوسیدمش
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 ناری#

 

 بود، رسخ رسخ کرد؛ طلوع یاشار باز چشمان با صبح
 ....دمسپیده شبیه

 .نشستم و شدم بلند

 

 ؟...برد خوابم یک من –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...ندیدم وساعت هیچ –

 

 را زمان من خاطربه اینکه ...دوید پوستم زیر خویسر  حال
 ...کرده گم

 

 خودمان روی را بودم آورده برایش دیشب که پتوب  
 رفته خواب به مبل پای هم، آغوش در دو هر و کشیده
  ...بودیم

 

پنجاه ...او سهم بیداری و بود من سهم خواب شاید یا
  ...پنجاه

 

 
 

 پر من به نگاهش دوباره حاال و گذرانده شب با را دیوانگ
  هایحرف از

 
  ...بود غمگی    نگفته

 

 .داد تکیه مبل به و نشست هم او

 .برداشتم بوسه و نشاندم اشگونه روی را هایملب خندان



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .داد را جوابم لبخندش

 .منم :کرد زمزمه

 

؟ تو –  چ 

 .کرد اشاره اشگونه به

 .دارم دوستت منم –

 

 .رفت متورمم هایلب سمت انگشتش

 ...آوردم رست بالب   عجب –

 

 .زدم لبخند نگاهش از پشیماب   ابرهای زدن کنار برای

 .خواستم خودم ...یاش –

 

 عی    و کردم پاره افسار من باشم، مواظبت زدی صدام –
 .جونت به افتادم وحشیا



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .بموب   پیشم خواستم خودم .نیستم که بچه –

 

 دودو هایشچشم استیصال از دیدمیم بود بار اولی    برای
 .زندیم

  .خودت با کارو این نکن ...ناری –
ّ
  وال

ّ
ال نیم همبه ما ب 

 ...توب   فقط نگرانیم خدا به ...کلفته پوستم من .رسیم

 

 .گرفت درد مشتم نتیجه؟ کوبیدم، زانویش به مشت با

  رس برگشبر  دوباره که نگو –
 
 !!...یاشار ها؟ ...اول خونه

 

 .رفتمیم اینا از زودتر باید .نیست صالح اینجا موندنمون –

به بازویش به مشت با باراین  .زدم ض 

؟یم چ   فهیمیم –
 
 افتاد ما بی    که اتفاقر  ...نداری حق یک

  ...شده عوض ما بی    چ  همه .کب   حاشا رو

 

 :گفت آرام و آورد جلو را رسش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 جدی مونرابطه نیست قرار وقتهیچ ...گفتم بهت من –
 .کب  نیم باورش تو ویل شه،
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 .شد بلند کنارم از و بوسید را امپیشاب  

 را راهش و شدم بلند .نداشتم را دادنش دست از طاقت
 .بستم

 

 نیم مگه –
 
 مال بیاد تا بذار پس ذاره؟نیم فلور یک

 ...باشیم خودمون

 .پوشاند را دهانش انگشت با

 

یم پرحرفش نگاه ته درد از را این ...دادمیم عذابش داشتم
  .بود ساخته هیوال یک عمه از خودب   اما خواندم،

 

 .گرفتم را بازویش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 یم اگه –
 
 تا بیا ریزه،یم همبه رو چ  همه بیاد عمه یک
  از رو هالحظه اومدنش

 
 .بدزدیم زندیک

 

–  
 
  .کنهیم تالق   بد ...خسیسیه مالصاب زندیک

 

 :دادم جواب مصمم

 .داری رو ارزشش تو –

 

 تند را اشچانه زیر و کشیدم باال را خودم پنجه روی
  .بوسیدم

 

 .داشتم دوست را صبحش رس دارخش صدای

 تو ویل نیستم، حساب  آدم من درسته ...دختر  نکن، –
 دربه راه از ومن ام،راض   کردنتم تماشا به من .آخه حیق  
 .نکن

 

 .بود حقیقر  و وسیع لبخندم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...من کول بذارن هم رو تو گناهای دنیا اون –

 

 را رسم اشقوی و زمخت انگشتان .بود زده زل دهانم به
 .بوسید را امپیشاب   نرم .کشید جلو و گرفت خودش در

 

مم .دارم وهوات خودم –  اینجاست که اوب   ذارمنیم بمت 
 .برسونه بهت آزاری

 

 قلب آن کهجاب   بود، رفته نشانه اشسینه به را دستش
 .تپیدیم بزرگ

 

 .کرد جدا هم از را ما و درآمد صدا به امگویسر  آالرم

 فقط شد، آمت   موفقیت فرارش باالخره .رفت در سمت
 .زدم لبخند خبیثانه .دیر کیم

 .کرد توجیه را اشباعجله رفیر   راه در همانطور

 تا باال رو کوچه اول رس یه .شه بیدار االناست بابا .برم –
  ...شده پاکله برا و دور همی    شاید پرسه این .بگردم پایی   



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .پوشاندم را دهانم انگشت با

 .بودم کرده فراموش را کاوه

....... 

 

 دانشگاه، در از شدن رد موقع شد، تمام که هایمکالس
ارادی حرکت یک رفت، نگهباب   اتاقک سمت نگاهم  و غت 

  .عادت رس از

 

 در بارها ...بودند رفته استخدایم آزمون برای رضا با یاشار
 .بودم کرده دعا برایش صبح از دلم

 

 و زدم صدا را خدا روز، چند این کارهای از زدهخجالت
 .باشد داشته را یاشار هوای کردم خواهش
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

شماره .نیاورد طاقت دلم خانه، سمتبه رفیر   از قبل بازهم
س در گرفتم، را اش   .نبود دستر

 

 محل به خانه جایبه و گرفتم آدرس زدم، زنگ رضا به
 .رفتم آزمون

  .بود تنها خانه عمو گرفتم، وجدانعذاب کیم

 

  اما
 
یم را خودش هم خواربارفرویسر  تا حبر  نرمنرم تازیک
 اشسالمبر  از غرور با و گشتبریم خانه به بعد ...رساند
 .زدیم حرف

 

تک که یاشار دیدن با رسیدم که نشاب  آتش در جلوی
  .رفت یادم وجدانعذاب بود، ایستاده در جلوی وتنها

 

 .کردم ترمز پایش جلوی

 .بودید خواسته راننده !آقا –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .دنبالم اومدییم نباید –

 .کند اخم برایم رفت یادش اما ها،گفت

 

 .دزدمتنیم !خوشتیپ باال، بیا –

 .نشست و کرد باز را در

 کو؟ رضا –

 

، آدرس و زدی زنگ که تو –  .رفت گرفبر

 .مدمانیم شاید –

 

 شب امشب انگار .داد بهش لیست یه زد زنگ مخاله –
 .ستچله

 خرید، بریم مام بیا .داشیر   هندونه جاهمه چرا بگو پس –
 .دوتاب  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .هاخوشه دلت .کن ولمون –

 .کرد هواب   را خودم پیشنهادم

 

 .دیگه بیا –

  .ناری جون   مخسته –

 

  خوردی؟ قسم ومن جون –

 .داد ماساژ محکم را صورتش دست دو هر با

 

 :گفتم شیطنت با

  .نمیام کوتاه من اما سابیدندا، قندکله دلم تو –

 .دار نگه دیدیم هندونه وانت راه، رس باشه –

 

 .کردم مکث کیم

یم دیدیم هم لبو –  .بگت 

 ...دوباره و



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...آجیل –

 

 .کرد نگاهم چپچپ رسزنش با

یب   کوچولو یه – یم هم شت   .بگت 

 

 ...داریا حوصله –

 .ماشی    تو بشی    آقاها عی    تو –

 

 .بود موافق پس نزد، حرق  

 !یاشار؟آق لگ، تو چرا –

 

  زدنه؟ حرف طرز چه این –

  نیومد؟ خوشت .گفتم بازاریکوچه –

 

 .داد تکیه صندیل به را رسش

 .دیگه ایگرفته چرا بگو ..ندادیا رو جوابم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  

 برایم و زد گره سینه روی را هایشدست اما بود، خسته
 :گفت

 

 ان،کاردرسبر  آدمای نشاناآتش کردمیم فکر همیشه –
یم انگشتامون الی مداد که معلماب   اون نه .معلما مثل

،  توی برد ومن شدم تجدید وقبر  که معلیم مثل ذاشیر 
 ترک که زد حرف باهام مردونه و مرد ساعتنیم و دفتر 

، حرمت برام همونقدر نشانامآتش .نکنم تحصیل  داشیر 
 امثال حق نیست مال این بشم، نشانآتش خودم اینکه اما

 .رضاست

 

 

 شغل این هم اگر .آورد بند را نفسم اشناراحبر  دلیل
 .بود ترالیق همه از یاشار داشت، تقدیس

 

  وقبر  –
 
،یم رقص و گیتار کالس دوستام همه  من رفیر 

 نجات رو کیس نشد خب اما رفتم،یم احمر هالل کالس



ر خریدز  بانوی بارانی  

 آداما قراره هم تو مکانیگ، عمر یه از بعد شاید حاال .بدم
 .بدی نجات رو
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  امیدواری از کوچگ لبخند
 
 .نشست لبش گوشه

 ...شهیم چ   بشه، اگه –

 

 و بخری سیبل برای فرداعال گندم کیلو یه باید بعدش –
 .کب   ماچ رو روش

 

 .لرزید خنده از هایششانه

،یم خوب رو حالم همیشه –  .زوری شد هم اگه حاال کب 

 

  .داشتم دوست را خوشش حال

  داره جدیجدی انگار !نار –
 
 وخوشش روی بهم زندیک

 .دهیم نشون



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .زدم چشمگ برایش

 نشون خوش روی بهت من که اینه خاطربه شهمه –
 .دادم

 

 .لعنت منکرش بر –

 هندوانه نوجوانش پرس با که مردی و وانت یک دیدن با
 .کردم پارک و کشیدم کنار را ماشی    فروختیم

 

درشت و ضخیم پولیور یک فقط .افتاد راه جلوتر من از
  .بود تنش بافت

 

 جان اما نیست، نریم بالش هایشرسشانه دانستمیم حاال
 .دادن فراری را تنهاب   و خوابیدن و زدن تکیه برای دادندیم

 

فت داشیر   دوست در یم خرج مهر او بودیم، کرده پیرسر
 .عشق من و کرد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کوبید رویش دست کف با و برداشت را هندوانه اولی   

  .افتهیم آب نزن، هندونه رس تو !یاشار –

 

 .انداخت باال را اششکسته ابروی

 کف یه !نه یا رسیده ببینم باید –
 
 اگه بزن، بهش آروم گریک

ینه داد، طبل صدای  .شت 

 

  حاال نیست الزم –
 
 از توب  یم .بزب   کتک رو هندونه حتما

  روی
 
ینه بفهیم، روش و رنگ و خطا فاصله  .نه یا شت 

 

ه   آورد، گوشم نزدیک را رسش  .صورتم خت 

 ...شهیم هم زدن گاز با –

 

 .نداشتم شیطنت انتظار کردند، ساطع حرارت هایمگونه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی فروشنده،  .چرخید ما سمت کرد رایه که را اشمشتر

 

  .دادم نشان را یگ وانت باالی پرس به
 
 را امانتخاب   هندوانه

 .داد دستم و کرد جدا

 

 .داشتیم یگ هرکدام من، هم و یاشار هم حاال

 

 :گفت زباب  چرب با فروشنده

 شب تونیدیم دارین؟برنیم هندونه یه نفری چرا حاال –
ین کدوم ببینید  .ترهشت 

 

  !نه –

 بود؟ گراب   مخالفتش دلیل

 .دمیم رو خودم مال پول من –

 

 رو؟ همهاین چیکار خوایمیم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :کردم زمزمه شنود،نیم مرد کردم فکر

 .مونهیم دستش رو همه نفروشه، رو اینا اگه امشب –

 

 بودم، کرده فراموش بود رسم باالی که را نوجوانش پرس
 
 
 :داد جواب فورا

 .بزرگه هم ما خدای !آبچ   نخور رو ما غصه –

 

 نگاهم نفسش،عزت از پر و مردانه صدای لحن شنیدن با
 .برگشت یاشار سمت مظلومانه

 

 را کیفش و کرد پشتش جیبش در دست حرق   هیچ ب  
ون  .کنم حساب من نگذاشت که البته و آورد بت 
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 یاشار#



ر خریدز  بانوی بارانی  

 لبه، روی مشگ هایخال با بود پوشیده بلند یشیم دامن
 .آمدیم او به هم سفیدش بلوز یلدا؟ خاطربه

 

  .داد تکیه مت    به سبک

  اگه –
 
 !عزیزم؟ چیه، مجایزه شه قرمزتر من هندونه

 

 .کرد تماشایم شیطنت با و خندید و گفت

 امسینه هستم او عزیز اینکه از و شنیدم را عزیزمش اولی   
  .شد غرور از رسشار

 

 .گذاشتم مت    روی را چاقو و سیب  

یم لو را کوچکش مغز محتویات پرشیطنتش، هایچشم
 .داد

 

 :دادم جواب

ی اون –  .نیست خواییم تو که چت  

 خوام؟یم چ   من دوب  یم تو مگه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 انارهای دادم، نشان مت    روی هایوسیله رسگرم را خودم
  ...لبو آجیل، شده،دانه

 

 .نداشت فایده خونرسدی برای امحقه

 :زدم غر کالفه و مستأصل

 .کب  یم هالکم ومن یگ تو آخرش –

 

 .آورد جلو صورتم تا را رسش رسخوش و توجهب  

–  
ا
میم پیشپیش رو مجایزه من اصل  .گت 

 

  ...خواست بیشتر  پرتوقعم قلب .بوسید را امگونه

 

ین   از و زدم بغل را هندوانه نزدیکتر
 
لب چشیدن وسوسه

ینش های  .کردم فرار شت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

خانه از ون آشت    واحدمان در به کیس که شنیدم نرفته، بت 
 .کرد صدا را ناری و زد داد فندق که محکم آنچنان کوبید،

 

 در پشت او شاید اینکه .بودند ترسناک هازدن در همیشه
  ...باشد برگشته است،

 

 پاهای صدای بودم مطمی    کهوقبر  زود، هایصبح حبر 
یم بازهم ام،شنیده راهرو داخل از را ناری هول و تند

  ...ترسیدم

  ...فلور خود از نه

 .نبود عددی

 

 .بود شده خوابم و بیداری کابوس ناری دادن دست از 

 

 ...امشب اما

 آنگونه نه شدند،نیم تبدیل واقعیت به هم همیشه هاترس
 .بودیم منتظرش که



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...شدیم هال وارد که بود ناری هایلب روی لبخند هنوز
  .دیدیم را او لحظه یک در دو هر کنمیم فکر

 

 و تاپ و بلند پالتوی با بود، ایستاده چهارچوب وسط
 ...مشگ شلوار

  به نگایه با
 
  ...الماس برندیک

 

 ...شدنیم تمام که پیچید رسم در ایآزاردهنده بلند سوت
 بود؟ بازی پایان سوت

 

گوش در برداشتنش ترک صدای و افتاد دستم از هندوانه
 .نکرد کمرنگ را زنگ صدای هایم

 

  ...رسخ رسخ بود، رسخ

 ...ناری یا بود من انتخاب دانمنیم فقط

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 آغوشش در و رساند او به را خودش کنارم از ناری
  ...ست  ش دامن به بود چسبیده نگاهم ...کشید

 

 ...باشد اینجا هایمکابوس ته بود قرار پس

 در اشبوسه آخرین و عزیزم اولی    که نبود انصاف ویل
 .شود قسمتم شب یک

 

ی دارچی    دامن جزبه  توانستمیم ویل دیدم،نیم چت  
ه   هایچشم را تنفر سنگیب    .کنم حس را فلور خت 

 

 .داخل بیاید کرد تعارف پدرم

 .کشید باال مرا رس و شد نصیبش محکم نه یک

 

مرد  اما بود، خورده جا مانزدهبهت هایقیافه دیدن با پت 
 ...افتاده اتفاقر  چه زدنیم حدس حبر 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 !!یاشار –

ببه را رسم فلور، بلند صدای با اسمم، شنیدن  باال ض 
  .آورد

 

 بدنش کنار هایشدست کشید، کنار او از را خودش ناری
 ...شد آویزان

 

 ناری به و کرد اشاره من به رس با زد، کمر به را دستش
  :گفت

 .دارم کار آقا این با من ...خودمون واحد برو زود –

 

 .گرفت را او بازوی آرام ناری

 ...خریدیم چ  همه .ستچله شب ...تو بیا ...عمه –

 !نه –

 

 .کرد پیدا انحنا پایی    به ناری هایلب



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خوشحال کن تظاهر حداقل ندیدی، ومن همهاین –
 .شدی

 

 :توپید او به فلور

؟ شکری پیش نباید تو –  بایسر

 

 مصمم دید که را روزم و حال .چرخید من سمت ناری نگاه
 .برگشت او به

  !نرفتم من –
ا
 .برم که نداشتم دوست اصل

 

–  
 
؟یم چیکار اینجا بری، نخواسبر  داییت خونه  نباید کب 
؟ خودمون واحد  بایسر

 

 ...یاش و عمو پیش اومدم .بودم تنها .ستچله شب –

  یاش؟ –

 

 .پرید باال فریادش از ناری هایشانه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...یاشار...یا –

 

  اینا با بیای تو که رفتم من –
 
؟ زندیک  کب 

 ...امشب فقط ...خدا به نه –

 

 خودش زدهوحشت فلور هایجیغ و بلند صدای از فندق
 :زد داد و چسباند قفس دیوار و در به را

 ...عاشقتم ...ناری ...ناری –

 

 ....نشناسوقت شعورب   پرنده  

 ابروهایش تا فلور دارسایه و کردهآرایش هایچشم
 .شد درشت

 

 .گرفت را فلور انگشتان فندق نطق وسط ناری

 یادته؟ ...منه پرنده   –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 را انگشتش .بود گذاشته من روی را تمرکزش تمام اما فلور
  به حرض

 
 .کوبید خودش سینه

 

  تو –
 
 اونم !!...یاشار آره ...خودم گوش زیر خودم، خونه

  ...من برادرزاده   یک؟ با

 

 .بود ترنزدیک او به همه از پدرم

ی –  ...بش تو بیا ...که نشده چت  

 

 .داشتبرنیم من از چشم زد، چنگ در چهارچوب به

 

 برادرزاده   مخ داری بینمیم اومدم نبودم، روز چند فقط –
 تو دوتاب   انداختید؟ راه نشیب  شب باهم .زب  یم ومن

خونه  کردید؟یم غلیط چه آشت  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 پارچهیک دقیقه چند همی    ظرف صورتش سفید پوست
 .بود شده قرمز

 .کند آرامش کرد سیع ضعیف صدای با دوباره پدرم

 

ی .باشه ما پیش اومده بچه رو چله شب –  که، نشده چت  
م   !دختر

 

 :کرد غرش سمتش و شد طوفان

م نگو من به –  شده باعث چ   !نکن اضافه غلطای !دختر
ی باال وخودت که م و بگت  ؟ صدام دختر  امثال برای کب 
مرد؟ فهمیدی، !خانوم !امذاکری خانوم همیشه من تو  !پت 

 

 .کشید ناخن اعصابم به پدرم کشیدن عقب و لرزش
 :زدم صدایش هشداردهنده

 

 !فلور –



ر خریدز  بانوی بارانی  

م ناری  بازوی بند را دستش و دزدید پدرم از نگاه زدهرسر
 .کرد اشعمه

 

 .زشته ...عمه بریم –

 ...منه به شماها خیانت زشت زشت؟ –

 

  .گویدیم چه دانستمیم من فقط که بود این بدبخبر 

ون ناری دست از محکم را بازویش  یک مثل و کشید بت 
ون به پر  .داد هلش بت 

 

 زمی    وسط و شد بلند ناری از محافظت برای پدرم دست
 .ماند بالتکلیف هوا، و

 داری؟ چیکار رو بچه –

 

 :زد داد پدرم رس

–  
 
بازید پرست و تو امثال !چه؟ تو به .خودمه بچه  .چتر
 .دادم جا بهتون من ...بودید خیابونکوچه سیلون و ویلون



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 پایی    رسش و شده خم امبیچاره پدر نحیف هایشانه
  .آمد

 کشیده هاشانه این نشدن خم برای را هابدبخبر  این تمام
  ...بودم

 

د باال را رسش او تا بودم گذشته خودم از  به پشتش و بگت 
 .باشد گرم من

 

  .آورد هجوم من به سمت هر از ناگهان اتاق دیوارهای

 .بدهد آزارشان او که بودم نشسته بخارب   آدم یک مثل

 

 .لرزاند را خانه فریادم .رفتم جلو

 !تو منت زیر نه خوابیدیم،یم جاده تو باید –

 

 ۳۱۲_پارت#

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بود زده زل من دهان به زدهبهت ناری

  چه؟ من جنگد،یم خاطرم به بود گفته

 

 .اندشده رسافکنده خاطرمبه عزیزانم اینکه از حرض
 :زدم داد دوباره

 روشن تو با رو خودمون و خونه تکلیف اگه نیستم مرد –
 .نکنم

 

 :توپید تنفر با سمتم

 !بت   لش و کن جمع رو وپالستجل فقط –

 

 .شد بسته ناری صدای شنیدن با جوابم برای بازشده دهان

 

 .دارم دوستش من –

 

  پیچیدن با نبودم، من فقط
 
 ساکت همه ناری جمله

 ...شدند



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :پرسید بریدهبریده .چرخید سمتش زدهبهت و آرام فلور

؟ –  چ 

 

 فلور رودرروی محکم اما بود، دویده صدایش به بغض
 .ایستاد

 !بزن حرف درست باهاشون –

 

 .شد درمیانیک فلور هاینفس

 ...اینا خاطربه ...باال رو صدات –

 

 ناامید امیدی با باشد شده ریستارت مغزش تازه انگار
 :پرسید

 ...گفبر  ها؟ دوست؟ که نگفبر  –

 

 :کرد تکرار ترتأکیدی ناری



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .دارم دوست رو یاشار من –

 

 به .رفت کشیدیم عربده پیش دقایقر  تا که زب   تن از جان
  .داد تکیه در

 

  با صورتش
 
 .نشد کنده و چرخید من سمت درماندیک

 ...شد کبود ...نیامد باال نفسش

 

 .کرد وحشت ناری حبر 

 ...فلورجونم –

 

 فلور .آمدیم چشم به بیشتر  همیشه از قدشان اختالف
 .بود شده مچاله

 

 شدی؟ چ   !...عمه –

 :کرد رسزنشش پدرم



ر خریدز  بانوی بارانی  

خسته بدبخت !دختر  که، نبود حرفا این وقت االن –
 .رسیده تازه .ست

 

ی تا شد باز فلور دهان  ...بگوید چت  

 پوست دیدن با اما ...بود متنفر او از دلیلب   همیشه پدرم
 ...اششدهسیاه

 

ش !...ناری ....ذاکری خانم –  .بگت 

 .بشی    تو بیا ...عمه –

 

  ...نه...ن –

د را بازویش زیر خواست ناری  کنار را خودش که بگت 
 .کشید

 

  ...کشیدنیم کنار و کرده شکار مرا رسگردانش هایچشم

 ...بخوانم آن از را هایشحرف توانستمیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

فب   من   ...من ...بود شاهد خدا   ...رسر

 

 .نبود خودم دست –

  ...زمزمه فقط یا گفتم بلند دانمنیم

 بودنش زنده عالمت تنها چکید چشمش از که اشگ قطره
 .بود

 ...دادمیم تاوان داد،یم تاوان
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 …عمر یک بلندای به اشدقیقه یک شد، یلداب   شب چه

ه امگویسر   .رفت ویت 

 

 :داد پیام ناری

 بابت من .ببخشید !یاش .خوابید و خورد وهاشقرص»
منده عمه حرفای  من ویل بود، بدی حرفای خییل .مرسر
 «.رو چ  همه کنمیم درست



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ی چه  کند؟ درست خواستیم را چت  

 بود؟ مانده سالم کار کجای

 

  به را بیچاره دختر  این پای منطق و عقل کدام با
 
 امزندیک

  .رفتم جلو ایکله و دادم دل فقط .بودم کرده باز

 

  لجن نفهمید گاو قد که کله یک
 
 برای جاب   من، زندیک

ی  .ندارد یواشگ هایبوسه و انار هایدانه و فانتر 

 

  …لرزید امگویسر  بازهم داد، پیام بازهم

 

 :دادم پیام

 «بخواب»

 .عزیزم :کردم زمزمه دلم در و

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 قربان نه و پیامم خشگ به نه
 
 …زیرلبم صدقه

  …متظاهر دورو، بودم؛ این من

 

 ناری گذاشتمنیم و داده نشان عرضه جایک حداقل کاش
  .امشده اشبیچاره بفهمد

 

نیم باید فقط نبود، من دست که داشتنش دوست
 ...بفهمد گذاشتم

  تمام وگرنه
 
 را هایشدست که شب   و طرف یک من زندیک

 .طرف یک خوابید و پیچید دورم

 

  که دردی بود، درد عشقش
 

 .نداشت ترک داشت، نشئگ

 

  همه االن بودم، نداده لو رو خودم هااحمق مثل اگر
 
 زندیک

  .داشتیم را خودمان

 

 …امسینه روی حماقت مدال این جای االن



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .سوخت امسینه و «سینه» گفتم

 ...و قلبم روی بگذارد خواستم،یم را رسش

 

  …یلدا وسط نشسته شیطان   سیاه دل بر خدا لعنت

 .جاب   بود مانده جا خواب

 

  .زد زنگ بار دو ناری کار رس رفیر   از قبل صبح،

 کردم نگاه گویسر  روی «خرگوش» اسم به فقط بار دو هر
 .ندادم جواب و

 

  :داد پیام آخر در

  .رمیم تنها من –
ا
 .نکنیم عصباب   رو عمه فعل

 

 .ندادم را جوابش

 .فلور بعدی حرکت منتظر ماندمیم باید

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را در .شد پیدا نگهباب   جلوی اشرسوکله که بودم کار رس
 .کردم باز

 

 هایدستکش با .بود گذاشته کامواب   کاله شال، روی
،   …ضخیم پولیور کامواب 

 

  یک
 
 .کامواپوش پریده  رنگ و لرزان مجسمه
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 .بست را در و شد داخل رسی    ع

 !یاشار؟ کردی، چیکارش –

 

 …بیام کردییم صت   اینجا؟ اومدی چ   واسه –

 انگشتانش فشار از دستش داخل براق و کوچک کیف
 .شد مچاله

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 چقدر اوضاع فهمیدمیم باید ...کنم صت   نداشتم تحمل –
 ...داغونه

 

 .شدم ولو برقر  بخاری جلوی صندیل روی

 بابت امحرکبر ب   اما نداشت، خوردن تکان جای اتاقک
 
 
 .بود او جمله

 

 .بود گرفته صدایش

 .داره دوستت گهیم ناری –

 

دم دستانم بی    را رسم و شدم خم   .فرسر

 بود کوچیک وقبر  از همیشه ...ستبچه من ناری –
یه ...خودرسه .آورده دستبه و کرد لج خواست رو هرچ  
 .پرهیم رسش از عاشقر  ماجرای این بگذره کم

 

 ...آمدنیم حرف به زبانم

 :نالید



ر خریدز  بانوی بارانی  

 من، کارای تالق   برای نداشبر  حق !یاشار نامردیه، این –
  ..بدی بازی واون

 

 .کشیدم باال را رسم

  ...پرسبر یم که هرچ   به !پدرم جان به –

 

 .کرد قیچ   را حرفم شدهکلید هایدندان با

  .پرستمنیم رو هیچ   من –

 

  با
 
 :خوردم قسم درماندیک

 ...منم عزیز که عزیزت جان به –

 

 از انتقام برای !عزیز؟ !عوض   رو دهنت ببند ...ببند –
 ...دادی بازی رو ناری من

 

–  
ّ
  وال

ّ
 ...نه که شاهده خدا !نه بال



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  صدای کوبید، زمی    به را پایش
 
 مغزم در بت پاشنه

 .فرورفت

 نبوده؟ کارام تالق   برای کنم باور چطور –

 

  .ببیند را استیصالم تا زدم زل هایشچشم به

 .نه پدرم جان به –

 

  چون بودی متنفر ازم –
 
 ...آخر دفعه

 

 
 
 گفت؟یم را درآوردنش بازیعوض   آن ...آخر دفعه

  یک حاال که مب   
 
 را ناردانه خندانهمیشه هایلب بوسه

  دادم؟یم ترجیح آغوش هزار هزار به

 

  منه، مال قضایا این تمام تقصت   دنگ سه –
 
 و من رابطه

 ...متنفرم خودمم از من ...بودم من شپایه یه تو،

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 نفس و گرفت آرام باالخره .کرد نگاهم موشکاف و تت   
  .کشید عمیقر 

 

 :پرسید حسابگرانه

 خودمون؟ درباره گفبر  چ   بهش تو –

 

 ...بیاد بدش من از تا هستم یگ با گفتم بهش اول همون –

 

؟ دیگه –  !چ 

 ...هیچ   –
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 .کند پنهان را بغضش تا کرد صاف را صدایش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 اوضاع شهیم چطور ببینم باید !بزن حرف دقیق و کامل –
 .کرد درست رو

 

 برم، خواستمیم رسید، براش دلم که موقع همون من –
  .نداشتم پول

 

 آوار وداغاندرب گردان صندیل روی پول، اسم شنیدن با
 .شد

 

  .لرزیدیم پوشدستکش هایدست

 ...برو فقط ...دمیم بهت بخوای پول چقدر هر ...یاشار –

 

 .شدم براق سمتش تند

 .بخوام باج ازت که نگفتم رو اینا –

 

 ...باش آروم ...باشه ...باشه –

  .آمدیم تنگ و چرخیدیم هایمریه تا گلو از تندتند نفسم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  ...امعوض   من گفتم بهش بار صد خدا به ...فلور –

 

 .کشید و زد چنگ رس روی از را کالهش

 ...من یواشگ شوهر !یاشار بودی، شعمه خوابهم  _ 
 دونه؟یم

 

 را داشتم او با رابطه از که تهوغ تمام پوزخندش صدای
 ...کشید باال گلویم تا

 

 هرجا دروغ، .بگو رو راستش !فلو گفتیم بهم بود یک –
  چرا خودت پس .میاد دنبالت بری

 
 بهش رو حقیقت همه

؟  نگفبر

 

 به مجبور اعصابب   من   و بود روح سوهان صدایش
 !تحملش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .گفتم که خودش جان به گفتم، ناری به –

؟ رو کجاش –  گفبر

 

 .دادم تلخ و تند را جوابش

م که هست یگ گفتم – ب   دید، رو بدبختیم کرد؛ است 
 گفت داد، پول بهم اولش .مردیم داشت بابام ...رو پولیم
 خوردم کجا از بفهمم اینکه بدون !قیمتم شد بعد !قرض
 .بودم فروخته بهش وخودم

 

 .آورد یورش سمتم و شد بلند جا از هایمحرف شنیدن با

  .گرفت انگشتانش میان را امچانه

 

  ...فرورفت صورتم پوست در مرتبش و بلند هایناخن

 و سینه بر رحمانهب   هاناخن همی    که هاب  ساعت آن مثل
 ...انداختندیم خش گردنم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بهش بار یه ایهفته بودی؟ شعمه شوهر گفبر  بهش –
 دادی؟یم رسویس

 

ل دیگر ...کوبیدم دستش زیر محکم سخت خودم کنتر
 :زدم فریاد و دادم هلش ...بود دنیا کار ترین

 

 هوسای واسه که توب   به لعنت !زن کنه، لعنتت خدا –
ی خودت  !کب   قربوب   رو همه حاض 

 

 !...تو ...بودی راض   هم تو –

 کردم؟ حاشا .تو مثل امآشغایل یه گمیم که منم –
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ون ساختمان از پررسوصدا دانشجوها، از ایدسته  بت 
 .بود شده تمام اول زنگ .آمدند

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 نبود، ارزشب   برایش زدیم الف که آنقدرها آبرویش پس
 کیس که چرخاند را آن و نشست صندیل روی چون

 .نبیندش

 

 را غرور و فروغ آن دیگر هایشچشم .بود شده الغرتر
 ورورنگ این است؟ خوشحال گفتنیم مگر .نداشت
 .نبود دیشب مال فقط

 

 برام که باارزیسر  و پاک چت    تنها ...یاشار زندگیمه، –
 ...مونده

 

 یک ...گونه چال جفت یک و ناری ...شد تار هایمچشم
ین دارزاویه لب   ...بوسیدب   و شت 

 

 ...کند نابود را تمامم توانستیم زن این

  !فلور خوامش،یم من –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :کرد غرش سمتم درنده و شد خم صندیل روی از

  اگه تو !شو خفه !شو خفه –
 
 باید داشبر  عاشقر  عرضه

 باهاش که آشغایل پارتت  سکس یه تو !شدییم من عاشق
 بیشتر  من مونرابطه تو .رفت و شد تموم .داشتم رابطه
 ...تو تا باختم

 

  .خندیدم تلخ

؟سکس –  آشغایل به تبدیل ومن یک وقتاون !آره؟ پارتت 
 یم که

 
یم رو زحمتم نون بود، باال رسم عمر یه کرد؟ یک
  اینکه تا خوردم

 
 .شد پیدا تو رسوکله

 

 ...آشغایل خییل !نه ناری، !نه ناری، –

  ناری؟ کرد؟یم را چه التماس  

 برای خودم شد،یم درست تمنا و خواهش با کاش
 ...کردمیم التماس داشتنش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون میان دارن دانشجوها !فلور خونه، برو –  ناری ...بت 
 ...شهیم پیداش االنا هم

 

 .شد بلند اسمش شنیدن با

 .کشید رسش روی و برداشت مت    روی از را کاله

 

ی خواست ایلحظه   ...بگوید چت  

  .کرد باز بود بسته که را دهانش

  رفته؟ پیش کجا تا تونرابطه بدونم کجا از من –

 

 باال را صدایم وقبر  .رساندم او به را خودم بلند گام یک با
 :نبود مهم برایم چت   هیچ بردم

 آبروش ویل دادم، جون !فلور داشتم، رو حرمتش من –
  .نگرفتم رو

 

  دست با
 
به  .زدم اششانه به محکیم ض 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 رو ُسمت و ساق دانشجوهات وسط نزدم تا شو گم –
 .نشکستم

 

 .نکرد پشیمانم کارم از ایذره حبر  اشاشگ هایچشم

ون تا که کرد رحم خدا  حرف کیوسک از رفتنش بت 
 .بود الکاتبی   کرام با حسابش وگرنه نزد، دیگری
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 اینکه منتظر بودم، دنیا آخر منتظر مدام بعد روز چند تا
 اشگ هایچشم و پرسیدن «چرا» یک با و بیاید ناری

  ...اما کند، سالچ   را وجدانم

 

ی  ...بعد شب چند تا نشد خت 

به که بیاید خواب بودم منتظر و کشیده دراز تخت روی
 .آمد اساماس صدای جایش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

خونه بت   رو گشاددهن فندق ...درم پشت من –  .آشت  
 !کن باز درو بیا خوب پرسای مثل بعدش

 

 کنم تایپ نگذاشت حبر  فرستادم، و نوشتم را «نه»
ون میام خودم»  :رسید جواب «بت 

 .شه بیدار بابات زنمیم در پس –

 

 در پشت خندان هایلب با که کنم تصورش توانستمیم
 .خنددیم من دادن سکته تصور از و ایستاده

 

 .پوشیدم جی    و درآوردم را شلوارکم

  اینکه از قبل و برداشتم را خزدارمداخل کاپشن رسی    ع
 
 واقعا

ون خانه از بزند در  .رفتم بت 

 

 در جلوی نورافکن چشم جفت یک با زدم، حدس درست
 .بود ایستاده



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .سالم –

 

 ...بود شده تنگ برایش دلم

 

 .کرد اشزمزمه او و آمد من ذهن در جمله

 .بود شده تنگ برات دلم –

 

 
 
 .کشید باال خودرسانه لبم گوشه

 ...منم –

 

 را بازویم .برگشت و رفت شانخانه در سمت نگاهم
 .کشید حیاط سمت و گرفت

 

 .خوابیده –

 ...بگو جاهمی    –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کشید را دستم توجهب  

 ...سخونده مونفاتحه ببینه، تعمه !ناری –

 

 !بابا بریم، بیا !؟...تریسیم ازش قدراین چ   واسه –

 

 زور با کند فکر دادم اجازه و کردم جدا زمی    از را پاهایم
 .کشدیم مرا خودش

 

 .بود مانده امن جاهمه هنوز و آمده شدیم روز چند فلور
  ...ندارد ما کار به کاری که دادم امید خودم به

 

یم خودمان حال به را ما و ما از گذشتیم شاید
 !شدیم اگر ...خدا ای ...گذاشت

 

ون خانه در از را پایمان اینکه محضبه  گذاشتیم، بت 
  .کرد حلقه کمرم دور به را دستش و چرخید

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 جستجوی به و باز هم از را پالتواش هایلبه هایمدست
 ...زد چنگ را کمرش تنش، گرمای

 

 شد؛ پیچیده دورش واردیوانه نبود، قانع کم به بازوهایم
 .مالکانه محکم،

 

 ...رفت هم جستجوی به هایمانلب ...آویخت گردنم به

 

 رسمای میان بود آتش هرم مثل دلتنگمان هایتن گرمای
 
 
 ...زمستان چله
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 :کرد زمزمه و گرفت نفس

 ...بود شده ذرهیه برات دلم –

 

ه صورتش به  .شدم خت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

میم کردمیم فکر –  با رو چشیدنت دوباره حرست و مت 
 ...برمیم گور به خودم

 

 .کرد کج را رسش

 

  نگاه
 
 موهای و کوچک گوش کناره   به جستجوگرم تشنه

 .شد جذب رویش انداختهسایه صاف

 

 
 
  ...گذاشتم هایشگوش کنار را عمیقم و تشنه بوسه

 تردیوانه را آشفته من گردنم روی هایشلب نشسیر  
  ...کرد

 

 نگاه در که بودیم خورده گره هم به چنان حیاط، وسط
ک زدنیم حدس دیدیم کیس اگر اول،  مهربانم و الغر دختر
  ...دارم آغوش در را

 

 ...من خوشگل استخوون چهارپاره –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 امشانه پشت به دست کف با و خندید شنید که را این
به  .زد ض 

 ...کردنت تعریف این با –

 

 :پرسید مردد و کرد مکث کیم

 الغرم؟ خییل !یاش –

 

ی که بکیسر  حرف دهنم از خواییم االن –  یا کردم هت  
 نه؟

 .انداخت باال ابرو یک

 و؟من نزدی دید –

 

 و الغر و چاق فهمیدم بعد ویل بودم، تماشا اهل قدیما –
 زده، زمی    ومن مرامت .بودنه آدم مهم کشکه، همه اینا

ه  !دختر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...که بود منتظر و زده زل هنوز

 کنم؟ تعریف ازت که وایسادی االن –

 

  اما کرد، باالپایی    محکم تخس، و جدی را رسش
 
لب گوشه

 .خورد چی    نخندیدن برای فشار از هایش

 

 ...بینم بذار –

 .بوسیدم را لبش محکم

  .کرد هواییم لعنتیت لبای این کممیه البت –

 

 ...را دلت   و عمیق هایچاله بعد

  ...نگم که رو هاچولهچاله این –

 

 جادو هایچشمه رساندم، درخشان هایتیله به را لبم
 .شدند بسته

  ...مواسه نذاشته ایمون و دین که برقیابرق این –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...رفت وا آغوشم در و خندید نرمنرم

فب   –  ...اومد خوشش چه ...رسر

 

  ...دادمش تکیه دیوار به و کردم بلندش

ب   را هردومان صدایش و خورد پنجره به رسش ایلحظه
 ...کرد حرکت

 

یم گربهبچه یک مثل هایشچشم آوردم، پایی    را رسم
 .درخشید

 

 :کرد زمزمه

ای اول –  امن؟ جاییه بریم یا بدم رو خوب خت 
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 .لرزید خنده از هایمشانه

 آخه؟ کجاست امنمون جای –

 

 تاب؟ روی خونه، پشت بریم –

 .تاریکه نه، –

 

 !بوم؟پشت –

 .زنیمیم یخ قشنگ اونجا –

 

 .کاویدیم را حیاط نگاه با شدن مخق   برای جاب   یافیر   برای

 :زد پچ گوشم زیر

 ...ماشی    تو بریم –

 

ی این ...لعنبر  –  ...من با نکن ...منه فانتر 

ین و شاد  .خندید خبیث و شت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :کردم ناله اختیارب  

 ...نه ماشی    ...بگو جاهمی    –

 

 .کوبید امپیشاب   به آرام رسش با

؟ فرار من دست از خواییم یه چرا –  کمکم دیگه کب 
  .خورهبریم بهم داره

 

 ...توب   کنه فرار باید که اوب   فرار؟ و من –

 ...دید خواهیم –

 

ه نکن، کلکل دیوونه من با –  چشم تو دودش !دختر
 .رهیم خودت

 

 دستم .زنمیم حرف آتش کدام دود از دادمیم نشانش باید
  .کردم ترنزدیک خودم به را او و پیچیدم دورش را

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را گرمش نفس ...کشیدم کام به را گرشوسوسه هایلب
  .دمید دهانم درون به

 

ی چت    آنکه از قبل و چشیدمش  را رسش بخواهم بیشتر
  .کردم نوازشش ترخشن و خم

 

  درونم اژدهاب  
 
، کرد؛یم زندیک  با ...انحصارطلب طالب 

 ...مست جفتش لمس

 

  .داد فنا به را خلسه و زد حرف دهانم داخل

  .کشیدم عقب باالجبار را رسم

 چیه؟ –

 

 :زد پچ

 .اینجا از بریم –

 

 .لرزید خودش به



ر خریدز  بانوی بارانی  

 رسدته؟ مثال اآلن –

 

 ...اوهووم –

 همینجا هست هرچ   .کنه خت  به تو با ومن عاقبت خدا –
 .نه ماشیب   هیچ داخل ...بگو

 

 .کرد بازی فیلم

 .موندم رسپا بس از شد خشک پاهام –

– ،  !نه ماشی  

 

ون را نفسش نماییسر  حرض با  ...داد بت 

 .زدم نشنیدن به و شنیدم دهانش میان از را ترسوب  

 

ی پراید .نیستیم که تایتانیک وسط –  دارم داره؟ فانتر 
  .بندمیم قندیل

 .بریم !جهندم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 دورتر زدم، اشاره جیپ به رسیدیم که ماشینش کنار به
 .تردنج و بود
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 روشن را سقف المپ .نشستم جیپ عقب صندیل روی
 .بیاید که ماندم منتظر و کردم

 

 یادم یگ این بگویم هایشخوب   از شد قرار وقبر  !آخ
 دهد،یم قیچ  نباتآب مزه   دهانش بگویم رفت یادم رفت؛

 ...ک هاهمان از

 

وت از مرا صدایش ون نبابر آب هت   .کشید بت 

 

 .آورد جیپ داخل را رسش

 .زدم حرف ساواشم داب   با –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 بود؟ همی    خوشت خت   –

 .داد تکیه من به و نشست کنارم

 

 ...گفتم بهش رو چ  همه تدرباره ...زدم زنگ داب   به –
 ...نداره حرق   کنه، تأییدت شکریداب   اگه گفت

 

  با حاال تا خودش که قدرهمان
 
 کرده تا روراست زندیک

 .آمدیم ساده همانقدر چشمش به دنیا بود،

 

 ...اگر و اما هزار من برای و چهارتا شدیم ناری دوتای دو

 

یم فرمانرواب   خودش برای و کرده استقالل اعالم دستم
 ...باریکش کمر تا شد کشیده .کرد

 

 مشغول ذهنم ...دیدمشنیم و دیدمیم کردم؛یم نگاهش
 ...بود شده



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...آمدیم ساواش اگر

 ...گرفتیم اشبازی فلور اگر

 

 ...فهمیدیم ناری اگر

 ...رفتیم و خوردیم لت    دستم از اگر

 ...اگر

 

 ...کمرم ...یاش ...آخ –

 بودند؟ فرورفته پهلویش به یک انگشتانم

 

 :پرسیدم .کشیدم عقب را شعورب   فکرب   دست

؟ تعمه به رست به راجع –  گفبر

 

 کلمه چهار رسجمع ...بعدشم .نداد امون که اونشب –
  .نزده حرف باهام هم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .چرخیدنیم زبانم روی اسمش

 حاال؟ تا ندیده هم رو رست ...اون –

 

 ویل پوشونده رو بخیه روی شده، بلند ذرهیه موهام –
 ...رسدمه گفتم .گذاشتم کاله

 

 .بود گرفته صدایش

 یه .زنهنیم حرف باهام .اتاقشه تو بیشتر  اومده وقبر  از –
 !یاش؟ چرا، .شده جوری

 

 .باشد شاد لحنش کرد سیع دید که را سکوتم

  .نیاوردی ایمان بهم تو کنمیم درستش گفتم !یاش –

 

 :پرسیدم حواسب  

 چطور؟ –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...کنهیم درستش داب   –

 

ون ناامیدی با را نفسم  .دادم بت 

 .مونده خودشم کار تو که سوپرمن یه –
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  و آورد باال را رسش
 
 ...نشست امچانه روی مهربانش بوسه

 ...نیسبر  خوشحال !یاشار؟ چیه، –

 

 .بوسیدم نرم را اشپیشاب   روی و کشیدم پایی    را رسم

 

 مثل ....نکردم خبیط هیچ زندگیم تو انگار پیشتم وقبر  –
 یه زمانا اون ...خونه رفتمیم کار رس از غروبا که اموقتاب  
س و نگو که داشتم آرامیسر   .بود مشتم تو دنیا ...نت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .زدم کنار را اشپیشاب   روی موهای

 ناری؟ شه،یم درست یعب   –

 

 !داری؟ شک من حرف به –

 ...تخم خییل شانسم من .ترسیده چشمم –

 

  .کن نگاه دنیا به من مثل باریه .نباش بدبی    انقدر –
 
 زندیک

ی، سخت رو هیم سخت بهت بگت   .گت 

 

 میلیون چند داشت؟ وجود زمی    روی گناهکار چقدر
  بود؟ پوشانده را گناهشان ستارالعیوب که انسان

 زد؟یم جا هم مرا اسم لیست، آخرهای آن شدیم یعب  

 

 .کنیمیم عقد هم با !نمیارن نه بگم من هرچ   داییام –
 .دمیم قول ...شهیم راض   عمه

 

  .رقصیدیم معصومانه چشمانش ساکن تابشب دوباره



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  کرد، جاجابه امشانه روی را رسش
 
 را اشسفبر  حتما

  .کوبید امشانه به محکم و کرد بلند را رسش که نپسندید

  .باشه وولشل باید مرد .هسبر  مزخرق   بالش خییل –

 

 .پیچید امسینه در خنده

 .گفبر  اینو دیگه باریه –

 

 .نمیاد یادم !بابا نه –

  .بودی زده شنگویلآب که شب   اون آره –

 

 .گرفت قاب را صورتش دست با

 ...ننداز یادم –

 

آب چشمات رسخ، لبات بودی؛ شده خوشگل خییل –
 ...دار



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .شد باز نیشش و کرد ذوق تعریفم از

 

  یک –
 
 یاشار؟ دیدی، ومن واقعا

 ...اومدیم بدم ازت وقتخییل تا کنم فکر –

 

 جایش از گهاننا بدهم، را سؤالش جواب نگذاشت حبر 
 .شد بلند امسینه روی

 

 .بخوریم آریاب   سوگند بیا –

  ...خندیدم ارادهب   بعد گفته، چه نفهمیدم اول

 

 ...نیست که بازیبچه ...نه –

 .نیستیم بچه ما –

 

 قسمه، نیست؛ کلمه چهارتا فقط این ...دیگه ایبچه –
 .تعهد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ؟...تریسیم –

 

 !نه ویل !ترسمنیم –

 .شد آویزان هایشلب

 

 :زدم غر کالفه

،یم آویزون رو ولوچهلب !...ناری نکن، –  که منم کب 
 .شهیم دراز گوشام درجا

 

 کوتاه .زد برق ماشی    کم نور روشنتاریک در هایشدندان
 !رستق لجباز !هرگز آمد،نیم

 

؟ قسم با شه؟یم راحت خیالت اینجوری –  آریاب 

 صیغه؟ پس نه –

 

 :گفت جانببهحق .کرد حس را شدنم خشک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دیدی؟ –

 

ب   مقاومت .نشاندیم کریس به را خودش حرف که تهش
 .شدم تسلیم بود، فایده

 .بخون !درک و جهنم –

 

 .کنم رسچ گوگل وایس –

  .چرخید گویسر  در

 

 بازی به را موهایش از ایطره کنجکاوم هایانگشت
اض هایملب .گرفت  آرام خواستند؛یم سهم کردند، اعتر

 .بوسیدم را موهایش

 

 .داد تکیه امسینه به را رسش

 ...آریاب   قسم ...ایناهاش –

 

  .شد باز ماشی    در



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !ناری –
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 کمر دور از دستم ارادهب   فلور، بلند و ترسیده صدای با
  ...شد رها ناری

م فاصله او از خواستم ون دیگر در از و بگت   ...بروم بت 

 

  به ناری انگشتان
 
 تنها تصور   از تنم .زد چنگ کاپشنم لبه

 ...لرزید گذاشتنش

 

  در غلیط هر
 
نیم لحظه آن در بودم، کرده امزندیک

 .کنم خایل را او پشت توانستم

 

 .رفتم پایی    رسشپشت هم من شد، که پیاده

 ...تاریگ تو کردم؟ تربیتت اینجوری من !ناری –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :توپیدم سمتش

 .بیاد گفتم من !باش نداشته کاری بهش –

 

 .آمد جلو

 خسته هایچشم .پیچید خودش دور ترسفت را پالتواش
 .کرد درشت برایم را خوابشب   و

 

؟یم غلیط چه داری مرگته؟ چه فهیمیم خودت –  کب 

؟نیم هم حدس یعب   –  زب 

 

یم تماشایمان زدهبهت و گرفته دندان به را مشتش ناری
 توانستمنیم دودوزن هایچشم آن خاطربه فقط .کرد

 .بکشم عقب

 

 .ببیند را اماراده بهتر  تا کردم خم را رسم

 .بیا کنار باهاش !فلور نده، عذاب رو خودت –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کشید مشت به را امیقه

؟ با –  !خیانت؟ با چ 

 

ببه را دستش   ...کردم جدا خودم از ض 

 

 نداشتم، را اشزدهیخ پوست لمس تحمل توان ایذره حبر 
 ...بدنش بوی با که ادکلب   بوی تحمل

  ....سوخت یادآوری از اممعده

 

 به گذشته، تاریک اتاق از مرا جمالتش، و جدی صدای
 .آورد حال و لحظه

 

، ومن –  حیاط همی    وسط باشه الزم !مرتیکه؟ ببی  
 .برسه بهش دستت ذارمنیم زنم،یم آتیشت

 

 !!...عمه –

  .پیچید میانمان ناری زده  وحشت صدای



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :گفت آرامتر  فلور

 .ذارمنیم من –

 

 :کردم زمزمه شدهرحمب  

، نابودم –  .کنمیم نابودت کب 

 

 ...خدا رو تو بریم !عمه –

 هیچ را تنفرش از پر نگاه اما شد، کشیده عقب به فلور
 ...نکرد جاجابه

 

کشان و زوربه و کشید آغوش در را او ناری وقبر  حبر 
 ...برد خودش با کشان

 

 ب  آیوی دوستان برای گذاشتم، اصیل کانال رو پیام این
 کافیه ۱۵ همون

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بودید، خواسته رو «نیستم سیندرال من» فایل خیلیاتون
تون البته  پامپابه و هستید من با سیندرال از بیشتر

  ��خوندیدش

 مبلغ نیستمسیندرالمن# رمان کامل# فایل دریافت جهت
 :کارت شماره به تومن هزار ۱۵

 

6037_7011_8555_8738 

 توسه محمدی

  :آیدی به رو واریزی فیش و کنید واریز

@VIPzarkharid 

 .کنید ارسال
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 ناری#

 

ون تنش از را پالتواش   .کوبید زمی    روی و کشید بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ....ومن ...کنهیم تهدید ومن –

 

  ...بغض با زد،یم فریاد

  .پیچید اتاق در بلندش هاینفس صدای

 

نیم نگاه من به حبر  چرخید،یم خودش دور خوردهزخم
 .کرد

 ....باش آروم عمه، –

 

مش آغوش در که رفتم جلو  .بگت 

یم نفسش هنوز کشید، عقب که را خودش ...داد هلم
 .آمدنیم و رفت

 

 ...عمه –

 گیج گنگ، نگایه با باشد، افتاده گت   کابوس در انگار
 .کرد نگاهم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .آمد اشسینه از خسخس صدای

  ...تو ...ناری –

  .شده ناامید اشبچه از که بود مادری شبیه

 

   .شدم نزدیکش دوباره رسدرگیم با

 !جونم؟عمه شده، چ   –

 

 .کرد ترصف را گلویم بغض

  شم؟ فدات آخه، مخالق   چرا –

 

 .گذاشت صورتم روی را لرزانش دست

ه ازم رو تو نداره حق –  ...بگت 

 

 ...دارم دوستش خدا به –

 :نالید واربیچاره

 ...نه اون ...نه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ....اینجا آوردیش خودت ...مهربوب   باهاشون که تو –

 

 :کرد ناله خودش با

 ...خدا کردم غلیط عجب –

  .کند ادا کامل نتوانست را خدا

 

 ...که شناسیشنیم خوب تو ...مهربونیه پرس خییل –

 

 ...تنیدند همبه خشم و درد دارشگوشه سیاه چشمان ته
 .کرد صاف را هایششانه

 ...طلبفرصت عوض   پرسه   خوب؟ –

 

 !!...عمه –

اضم به توجهب    :داد ادامه خودش هایحرف به اعتر

 ...زد زنگ بهم کاوه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 !...هووف –

 :زد ترسر  و کشید عقب را دستش درجا

  !کوفت و هوف –

 

 .میاد بدم ازش من –

  ...کشید عمیق نفس چند
ا
 از که خشیم خواستیم مثل

 کند؟ مخق   را شدیم شعله پایش تا رس

 

 ...زیسبر  محیط خودته، قماش از فکری،هم باهاش –
ه و باکالس ر  .خوبه مالیش وضع .پرستت 

 

 ۳۲۴_پارت#

 

  .کنم کمک شدنش آرام به سکوتم با تا کردم را خودم سیع

 باید وقتاون کنار، گذاشبر  رو متشخیص اون به آدم –
م؟ رو مچت گداگشنه این با شب  نصف  بگت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

به هیچ، که دنیا جلوی .کند توهی    یاشار به نداشت حق
  که هم فلور جلوی خاطرش

 
 داروندارم و وکارکس همه

 .ایستادمیم بود

 

 کجاش هوسباز الیسر  مردک !آره؟ !متشخص؟ –
 .دوب  نیم هیچ   تو متشخصه؟

 .رفت باال تعجب از ابرویش

 

ی –  دیدی؟ ازش چت  

 تا .کشید اشآشفته موهای به دسبر  .کردم سکوت
 .کند رجوع و رفع خواست ویل خواند، را آخرش

 

 ...جوون یه که طبیعیه ...خب ...خب –

  ...آمدنیم کوتاه .کردیم دفاع کاوه از داشت

 

–   ِ
 
  حتما

 
 !آره؟ بدی، شوهرم خواییم حتما



ر خریدز  بانوی بارانی  

  !بزن حرف درست –

 

 زنگ تو به کنمنیم حسابش آدم دیده وقبر  کرده غلط –
 .زده

 

 ازم رو تو مؤدبانه خییل .گرفت شماره داد، پیام اینستا –
  بینمیم میام من اونوقت .کرد خواستگاری

 
، خونه  اوناب 

 ....پرسه   اون با خندون، و خوش

 

 اتفاقات ربط حاال .نکرد پیدا را بدهد یاشار به که صفبر 
  برای .کردمیم پیدا را

 
 .بود برنگشته خانه به دلتنگ

 

، کاوه خاطربه –  رو خیالت اسایس، اومدی ؟!آره برگشبر
؟ راحت من از  کب 

؟ خوشبخت خوامیم َبده –   بیسر
 
 ....مال و پول غصه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 با که شایل .کشیدم رسم از و کردم شالم بند انگشت
 .یاشار پیش رفیر   برای بودم کرده انتخاب وسواس

 

یم خوش و گردییم رو دنیا داری وقبر  نیومد دلم –
 !خانوم عمه کنم، ناراحتت گذروب  

 

 :زد غر بعد آمد، بند نفسش ایلحظه

 یم بعد !بیا –
 
 ...نازنینت موهای از اینم شدم، بزرگ یک

 
 
 کردی؟ کوتاهشون چ   واسه

 

 تلخ بودم گذرانده رس از تنهاب  به که دردهاب   یادآوری از
 .شدم

ی کاوه آقا –  نفرمودن؟ چت  

 

 :پرسید بااحتیاط

؟ یعب   – ؟ کوتاه خواست اون چ   کب 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .گرفت لجم هم تصورش از

 !عمه کن، بس –

 

یم .رفت کنار موهایم آوردم، پایی    را رسم و رفتم جلو
  آن بیند،یم را زشت خط آن حاال دانستم

 
 هنوز که بریدیک

 .داشت ورم کیم ریخته هایبخیه جای هم
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 چیه؟ این ...این –

 نفرمودند؟ عالیجناب .ستکاوه رفیق شاهکار –

 

 .ماند معلق هوا در دستش کشیدم، عقب که را رسم

 شده؟ ...چ   ...چ   –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

هاب   من فقط !کنم چغیل که نگفتم –
 تو که دونمیم چت  

نیم آدم این درگت   که دارم دلیل بگم باید ویل .دوب  نیم
  .شم

 

  مثل
 

 .شد جدی و اخمو کردمیم اشتباه که هایمبچگ

 !بده توضیح بهم –

 

 یاشار؟ یا کاوه کنه؟یم فرقر  چه تو برای !عمه کن، ول –
 .یسر یم آزاد هم تو رم،یم من

 

 صبح تا و بنشینم خواستمیم .بروم اتاقم به که چرخیدم
 ثانیه به

 
 را فلور هایحرف تلچ   و کنم فکر حیاط ثانیه

م و بشورم  .بت 

 

 ...بود نشده تمام او نظر از بحث اما

 ...کب   حروم رو خودت دمنیم اجازه من –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .تمام و گذاشتمیم هدفون برسم، اتاق به بود کاق  

 

 :زد داد رسمپشت و برد باال را صدایش تنفر و کینه از پر

یم تو به شدن نزدیک با کرده فکر اگه آشغال یاشار –
 !خونده کور نده، من به رو بدهیش تونه

 

 نبود، بدهکار عمه به که یاشار !بدیه؟ .ایستادم ارادهب  
 .گفتیم من به وگرنه

 

ی شد، نزدیکم که پایش صدای  که زد فریاد درونم چت  
 :داد ادامه گوشم کنار ...و ماندم اما برو،

  .بدهکاره من به که بردارهکاله یه فقط اون –

 گشتم هاکلمه معب   دنبال رسدرگم و استیصال با ذهنم در
 به را ربطشان اما کنم، شانمعب   زوربه کردم سیع و

  .کردمنیم پیدا  یاشار

 

سیدم .زدم تکیه چهارچوب به اتاقم در دم  :داد ادامه و نت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ه پس ازم اینجوری رو هاشسفته خوادیم اگه –  کور بگت 
 ...خونده

 

  انگار
 
به  سست باشد، خورده پاهایم زیر به محکیم ض 

 .شدم

 !سفته؟ –

  .گرفت نجاست طعم دهانم و گفتم

 

 ازم پدرش مرییص   رس .داره دستم سفته تومن بیست –
 .گرفت قرض پول

 

یم چک یا شدهگرفته پول قبال در دانستمیم من حبر 
ی سفته، یا دادند  گاوصندوق داخل کاغذهای مثل چت  
 
 
 ...من عمه

 

 ۳۲۶_پارت#

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...شدم آوار چهارچوب در

یم فقط که بود گرفته را وجودم تمام ترس حدیبه
 .کند بیدارم کابوس از کیس خواستم

 

  نگفت؟ .است خانه برای سفته که بود گفته من به یاشار

 به داده تکیه ...او و من ...خوردیمیم لبو که روز همان
  دیواره  

 
  ...سنگ

 

  به
 
 ...بود زنیکه آن مال بدیه !نبود بدهکار که من عمه
 ...خوابیدنیم باهم که هماب  

 

 ...شد شلیک دهانم از اینیمهنصفه و تلخ خنده  

 بدنم، از نییم ...داشتند من شبیه حایل هاکردهسکته
وع  ...کرد شدن حسب   به رسر

 

 روحم که قسم مادرم و پدر خاطرات به ...بود همی    مرگ
 .رفت امبیچاره جان از



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بودم فهمیده اشتباه و کردیم رحم خدا کاش

ه فلور به   این از دهد نجاتم تا شدم خت 
 
 ...مردیک

 

 یک هرکدام کرد، پرت سمتم به را کلمات .زد زانو کنارم
 .گرفت هدف را قلبم از گوشه

 

 بهم داره تو با ...حرومبهنمک پرسه   کرد؟ تهدیدم دیدی –
 ...میاره فشار

 

 و بود زشت نبود، تلخ که حقیقبر  ...داشت حقیقت پس
 .بریدیم را نفسم ...ترسناک

 ...آورد صورتم سمت را دستش

 .نیست تو مناسب آدم این !عزیزم؟ منه، با حق دیدی –

 

ببه را رسم  .کشیدم عقب ض 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بود دریده را صدایم وحشت و بغض .کردم باز را دهانم
 عقب ترسیده .نزند من به را دستش تا کردم ناله پارهپاره

 ...کشید

 

 ...دارم رو تو فقط من ...عزیزم ....ناری –

 

 .شدنیم باز دهانم

 در را تنت که بگو !عمه :پرسیدمیم و دادمیم جان کاش
 ...او آغوش

 

 که آنها از ...بودند ریخته دوقلو چسب دهانم در ...نه اما
نیم هم بدون سفیدشان و سیاه ...داشت مادربزرگ
 ....کردییم مخلوطشان که زماب   از آخ اما چسبیدند،

 

م ...جونمناری –  ...دختر

 عقب زمی    روی را خودم .کند نوازشم خواست هم باز
 ...اتاق سمت ....شوم دور تا کشیدم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  تن روی من یاشار هایانگشت تصور ...تصورش
 
 برهنه

 ...عمه

 

 باال را گلویم میان کردهجاخوش بغض جنازه   از ایتکه
 ...آوردم

 .پراند جا از را فلور بلندش صدای
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 چشم اشصدق   الک و سفید هایانگشت از توانستمنیم
 .بردارم

 

 ترسناک من پریشان حال چرا؟ .نشست صدایش به ترس
 بود؟

ه بکیسر  کنار و بفهیم االن ...ناری –   ...بچه با فردا تا بهتر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ببوسد را رسش بود قرار که همان !؟...یاشار دختر  بچه؟
 ...دهد فراری را هایشغم و

 

  ...یاش

 ...فلور

  ...وای ...وای

 

م گفتنیم من به کاش زد،نیم حرف کاش  کاش ...دختر
 .کند لمسم کردنیم سیع

 

 ...خودت خاطربه من ...من نارین نکن، بغض اینجوری –

 

 او کنار از را خودم کشانکشان نداشتم، شدن بلند نای
  ...کشیدم اتاق داخل به و کردم دور

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 جیغ دارد، نگه باز را در خواست و آمد خودش به وقبر 
 کردیم تماشا واربیچاره که فلوری روی محکم را در و زدم

 ...بستم

 

 .کند بازش نتواند تا نشستم در پشت

م ...ناری –  ...دختر

 

  .ترکید بغضش

 ...کن باز درو ...ناری –

د صدایش نشنیدن برای را هایمگوش دستم  .فرسر

 

  من
 
 صدایم ناله با که زب   این نه خواستم،یم را خودم عمه

یهیچ برای هرگز، فلور .زدیم  و الگو کرد،نیم گریه چت  
  ...من اسطوره  

 

 !خاطره به لعنت !عقل تمام به مغز، به لعنت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و صاحب گفتیم و زدیم داد حیاط وسط که یاشار
  ...آیدیم بدش عرق بوی از خریدارش

 

ی و سکیس لباس قرمز ست  ...عمه خریدهای داخل فانتر 
 از را آن که یاشاری و سفیدش پوست روی آن تصور با
  ...فلور تن

 

 را تنم تمام هقهق دوباره و زدم گره خودم به را خودم
 .لرزاند

 ...نفهمیدمش من و گفت بار چند فلور ،«خیانت»

 

 شده خیانت من به یا کردم خیانت امعمه به چه؟ من
  بود؟

ا
 .بودیم کرده خیانت یگ کدام به کداممان اصل

  ...کردم پایی    و باال بازویم روی محکم وار،دیوانه را دستم

 

 ...من نقصب   فلورای عمه



ر خریدز  بانوی بارانی  

  تمام
 
 که روزی همان .گذراندم او گریمپشت با را زندیک

 ...مادرم هم و شد پدرم هم رفت، مادرم

 

 شدن تمام و تهران به برگشتنمان از روز چهل هنوز
 صدای با روز یک که بود نگذشته مادرم خاکسپاری
 .شدم بیدار فریادش
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 .پدربزرگ و بود آمده شکریداب  

 داخل با اما دیدم،نیم را نگاهش پدربزرگ، عینک پشت از
 ...شدند بلند جا از هردو شدنم

 

 امکودکانه چشم در که بود بلند طوری قدشان بودم، بچه
 .رسیدیم سقف تا

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

د را دستم خواست آمد، سمتم داب    به ...هرچه یا بگت 
 .زدم چنگ عمه دامن

 

  .زدنیم حرف و نشسته گلدار چادر با مادربزرگ

  مرد
 
مان، ما، خانه  .بود فلور بزرگتر

 

د، آغوشم در خواهدیم کردم فکر شد، خم عمه  اما بگت 
 .کرد جدا خودش از و گرفت را امشانه

 

ه رو تو اومده پدربزرگت !نارین –  ...بت 

  .دادم تکان وراستچپ به محکم را رسم

 

 .داد فشار ترمحکم را امشانه کیم

 .رینیم که بگو بهشون –

 

 از مرا شوم، مخق   دامنش پشت خواستم دوباره اشک، با
 .کرد دورتر خودش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !بزن حرف !ناری بگو –

 

 :کردم زمزمه دامنش امنیت به چسبیدن برای

 ...پیش ...تو پیش –

 

 !بشنوه آقا بگو محکم –

 را پدربزرگ که انگشبر  مقصد تا برنگرداندم را رسم حبر 
 .ببینم بود رفته نشانه

 

؟ من، –  !بگو بلند چ 

 !عمه بمونم، تو پیش –

 

 .کرد بلندم زمی    از و گرفت .درخشید صورتش تمام
ین آغوشش   بلندترین بود، جایزه بهتر

 
 .شجاعت افتخار قله

 

 آنچه از .گذشته به برد، پناه خاطرات به ترس با ذهنم
 .کردم فرار امکودیک به زدهوحشت شنیده،



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ایعمه شناختم،یم که فلوری .فلورب   دنیای از ترسیدمیم
ین امروز تا که  .بود خویشم، قومم، نزدیکتر

 

 ترینعمیق در اما کرد،یم انکار را هاشنیده باور هنوز ذهنم
 
 
 دانستمیم بود، آموخته من به او خود که منطقر  نقطه
  ...شده چه

 

یم اکسیدم ریخته، آهن روی که آب   مثل داشت دردش و
 ...اشکب   صدا،ب   شدم،یم خورده ...کرد

 

 ...کشید پایی    و زد چنگ را امیقه دستم

 دختر  یک .بودم خوشبخت دیروز تا امشب، با مقایسه در
  یک عاشق،

 
 .کنم اشراض   خواستمیم که مخالف عمه
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 افتاد؟ اتفاقر  چه پیش ساعت چند

 

  پاهایش، روی رسم پراید، داخل
 
 که ایمردانه محکم چانه

  .بود دارشریشته پوست روی بوسه یک آرزوهایم سقف

  یک
 
بچه  !احمق دختر

 

 هرچند و بودم گشته آریاب   قسم دنبال به امگویسر  داخل
 داشت دورش باریگ خط که اشمردانه هایلب به لحظه
 ...کردمیم نگاه

 

 آدم به تبدیل را صاحبش و خندیدیم که هاب  چشم به
 ...کردیم دیگری

 

 ...یاشار

  باالخره
 
سینه درون !او اسم کردم، زمزمه را حرق  پنج کلمه

 آوردن با کودیک، یادگار داشتم، صیقیل و روشن ایآینه ام
 .فروریخت و شکست اسمش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 به دقیقه هر بود امشب یلدا گفتند،یم دروغ هاتقویم
،ب   سال هزار درازای  ...تنهاب   همزباب 

 

 .کوبید در به کیس

 ...خوب   که بگو ...ناری –

 

  .نبودم بلد را دروغ

 صدای فقط کهوقبر  همآن بگویم؟ که بودم خوب مگر
 هنوز گفتیم هایمدندان خوردن همبه چیلیکچیلیک
 .امزنده

 

 بود؟ گفته چه عمه و من مورد در مانهمسایه پرس
 
 
 .فلور طالب   جوجه

 

افتاده ترسوی طالب  جوجه یک  بزرگ ...تخم داخل در گت 
 .پوسته شکسیر   جرئت بدون اما شده،



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بود شده ترسنایک جای دنیا شبهیک

 

 آن به را پشتم و رفتم بخاری سمت پاوچهاردست
 .چسباندم

 .رسیدنیم قلبم پای به ویل سوخت، پشتم

 

 شدم هوشب   افتادم، دام به کابوس و خواب و توهم میان
 .دانمنیم را چه یا

 ...یاشار از بود پر خوابم

 

قه هایبرگ با ...گذاشت رسم روی گیل تاج
َ
 هایگل و َعش

وع امپیشاب   ..آب   نکن فراموشم   ...کرد سوزش به رسر

 

 ...رفتندفرویم رسم در و کرده رشد عشقه هایریشه
  ...بردارد رسم را تاج خواست ترسید،

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تاج به دستم هم ...خواستمنیم و خواستمیم را اشهدیه
 کردیم نفوذ کمکم درد هم برندارد، را آن که بود اشهدیه

 ....دادیم عذاب و

 

 داخل موهایم از نخ تار چند .پریدم خواب از سوزش با
  و نزدیگ توانستمیم هنوز .بود مشتم

 
 اشمردانه تن رایحه

 ...کنم احساس را
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ی تنها  مرده هنوز که بود این کردم درک واضح که چت  
 .کند گریه امجنازه برای نداشتم را کیس و بودم

 

 بود عرص !نه !ومیش؟گرگ ...دانمنیم را بود چند ساعت
  ....کردم گم کجا را صبح پس ...انگار

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 از پس صبح، هفت داد؛نیم نشان را دروغ که ساعت ویل
 ...زلزله شب

 

 خشک هایماستخوان .برداشتم اتاقم فرش روی از را رسم
 .بود شده دردناک و

  .رفتمیم رسویس به باید .کردیم درد اممثانه

 

 زده،مصیبت ...شدنیم راست کمرم ایستادم که رسپا
 .بودم داده دست از شب یک در را عزیزانم

 

 آمده رسم بالب   .نشستم را صورتم ترس، از رسویس در
 که آراییسر  دیدن از ترسیدم،یم آینه داخل دختر  از که بود

  حاال و نشانده هایمچشم روی دیدنش برای دیشب
 
 حتما

 ...بود مانده جا آن از کیم

 

 هایمدست به فقط ...او هایبوسه رد بودن پیدا از یا 
  ...دوختم چشم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

اف خودم که آمد یادم  دختر  ...دارم دوستش کردم اعتر
  .مغزنخود ساده  

 

 دستم روی که هاب  قطره پس نزدم، آب صورتم به که من
 آمد؟یم کجا از چکیدیم

 

 صورتم به .گریه از آمدیم بدش فلور .کردم باز را آب شت  
  ...دوباره ...دوباره پاشیدم؛ آب

 

 .لرزاند را جانمب   تن و گرفت راه امیقه تا آب

  روی و برگشتم اتاقم به
 
  .نشستم تخت لبه

 

  .بود آزاردهنده دیدنشان دوباره تصور حبر 

 

 کردن جمع نای اما کردم،یم فرار نداشتم که جاب   به باید
 .رفیر   برای بود کاق   کوله یک نداشتم، چمدان



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...ناری –

 ...نیاوردم باال را رسم

 

  در که زب   دیدن ترسیدمیم
 
 چهل آستانه

 
لب هنوز سالگ

ی اشکشیده هایچشم و درشت های  را دلم کردیم دلت 
  .بسوزاند

 

 در چه ساله،هفت من نگاه در چه بود، زیبا فلور همیشه
 چهارده بلوغ

 
 ...جواب   روزهای تمام در یا سالگ

 

 .لبخند بدون حبر  اخم، با حبر  بود؛ زیبا فلور

  او
 
  تمام ونوس الهه

 
 .بود امزندیک

 

 ...من یاش کنار تصورش با ...حاال اما

 :کردم زمزمه بغض با

 ...تو نیا –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ۳۳۱_پارت#

 

  شده؟ چ   –

 .باشم تنها خوامیم –

 :نالیدم شدنش ترنزدیک با

 ...فلور برو، –

  روی
 
 .نبود فراری راه .کشیدم ترعقب را خودم تخت لبه

 

 جانم از حس .زد تکیه دیوار به و نشست تخت کنار
 .رفت

 ناری؟ آره داری؟ دوستش –

 را دیدنش تحمل هنوز .چکید صورتم روی اشکم قطره
 .نداشتم

 

 از رو مادرت که روزی ...بود نشده سالم بیست –
 ...بغلم تو گذاشت رو تو داداش خونه، آوردن بیمارستان



ر خریدز  بانوی بارانی  

هریزه  بود، تگرسنه ...کوچولو قرمز لبای اون با بودی، مت  
 ...کشیدی مسینه سمت رو رست مادرتم، کردی فکر

م فهمیدم که بود همونجا  ...بگذرم برات جونم از حاض 
 ...من کوچولوی دختر  .بودی من مال همیشه

 

 .بودم کرده دوره کاق   اندازه  به دیشب خودم را هاگذشته

 

، خوشبخت خوادیم دلم –  و عشق که پرنسس یه بایسر
 ...دونهیم رو قدرت کاوه ...داره ثروت

 

 .داد نشان را کاربردش لعنبر  وامانده   دهان باالخره

 شم؟ دور یاشار از کب  یم اضار چرا –

 

 ...کاوه چون ...چون –

 کج لبخند یک و شد کج هایملب
 
 آن روی زشت وکوله

 .نشست



ر خریدز  بانوی بارانی  

  خواییم –
 

 پیش فرستادیم بار هر مواظبمه؟ کاوه بگ
 شدی باعث فقط .کنه جمعم بیاد شد مجبور یاشار کاوه،
  .بشه قهرمان من چشم تو

 

 .بزنم پوزخند بودم شده بلد خوب دیگر

،یم – یه باالب   اون چیب  یم مهره جوریه تو !فلور؟ بیب 
 ....دیگه جور

 :پرسید بگذارم آن روی انگشت بتوانم که حیس هیچ ب  

 شدی؟ پرسه عاشق –

 

سد؟ را این توانستیم چطور  بت 

 .بودم من هاسؤال تمام صاحب امروز ویل

 

دوست وقبر  اونم !احمق من دل ور اینجا؟ آوردیش چرا –
 ...بود پرست

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

رنگ صورت و کشید سینه به عمیق و بریده را نفسش
 .شد رسشپشت دیوار رنگهم اشپریده

 

 و ارادهب   .بود اگرها و اما تمام جواب وحشتش و بهت
 .کردم پرت صورتش به را بعدی سؤال تلخ

 

 !رو؟ یاشار داری؟ دوستش –

 !...نه…ن –

 

 را امتیاز این بودن بزرگ ذاکری خانم خصوض شاگرد
 و سوخته درون از وقبر  حبر  نزنم، تپق که داشت

م  .گرفتمیم پس درس .بودند کرده خاکستر

 

 بود، چ   تونرابطه اسم ...باهاش و نداری دوستش –
 رو خودش زوربه اضافه؟ وقت در تفری    ح ؟صیغه !عمه؟
؟ اشانتیون دادی بهش که قرض   برای  برداشبر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ۳۳۲_پارت#

 

 .زدم پوزخند .داد فشار دهانش روی را بازویش

ت عاشق من شدی باعث تو –  .بشم پارتت 

 

 
 
 .شد رسریز اشزدهوق هایچشم کاسه

 ...ناری –

 

 ...من .شدم مشوهرعمه عاشق من –

 

 .شد رها خودم بغض گفتنش با

  کردید؟ چیکار من با –

 

  ...مرا خواست و شد خت   نیم .خورد گره اشپیشاب   درد از

 .کرد متوقفش مانندمجیغ صدای

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...جون ...جون رو تو !...نزن دست من به –

 

 .باشد عزیزش که نکردم پیدا را کیس که؟ جان

 :کرد التماس گریه با

 ...ناری دارم، رو تو فقط ...خودت جون –

 

گریه دیدن با که بود آن از تردردناک و ترعمیق من زخم
 .کند پیدا التیام اش

 

 :پرسیدم دوباره خودم به دادن آزار برای

 !عمه؟ بودی، عاشقش –

 

  .شد چنگ اشمعده روی دستش

 .شمیم شکنجه من ...نارین نده، عذاب رو خودت –

 

 !فلور؟ بودی، عاشقش –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .پیچید درهم صورتش و زد هق

 

 .زدم اشاره قلبم به

 من؟ یاشار عاشق –

 

 و عشق فیلتر  آن بدون را صورتش .نشست من به نزدیکتر 
 
 

  ...من زیبای فلور .دیدمیم شیفتگ

 

  یک
 
 !عمه؟ شد، چروک هایتچشم گوشه

  .کشیدم عقب را خودم آورد، سمتم را دستش

 

 :کرد زمزمه درد با

 چند توهم، یه هورمونه؛ یه فقط عشق ...دلم عزیز –
 بهم .بودم شده معتادش ماه چند یه .توسی    اکیس قطره
 .شد عادی برام بعد گرفتم،یم دردبدن رسیدنیم که

 

 .ترکهیم داره من قلب چرا پس –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شد حریفم گریه و خم رسم

 

 :کردیم ناله بغض، میان که شنیدمیم را صدایش

 برام تنبیه این !...نه مبچه ویل ...کردم اشتباه من !خدایا –
  .زیاده

 

 عقب لمسش زیر از را خودم گذاشت، امشانه روی دست
 .من نوازش از شدنیم منرصف چرا .کشیدم

  ...من کوچولوی ...کردم غلط ...ناری –

 

 :کرد التماس

 .ببخشیم که بگم چ   بگو کنم؟ چیکار بگو –

 

 .نداشتم را نزدیکش کشیدن نفس تحمل .کردم بلند را رسم

 

 خودم .مکوله توی بریز کن جمع لباس .برم خوامیم –
 .ندارم جون



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ۳۳۳_پارت#

 

 یاشار#

 

  .بروم کار رس که شدمیم آماده

 بود عجیب آنقدر این و نداده پیایم هیچ دیشب از ناری
  .خورشید نکردن طلوع که

 

 مطمی    حالش از تا وگرنه بروم، دانشگاه به بودم مجبور
ون خانه از شدمنیم   .زدمنیم بت 

 

 :کردم تایپ گویسر  در

 «.شد دیر دانشگاهت ناری،»

 

  زدند، را مانخانه در فرستادنش محضبه
 
 خودش حتما

 .بود



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

م کردهورم و قرمز صورت با فلور در، پشت اما  غافلگت 
  از .کرد

 
به  کوبید امسینه به که محکیم دست کف ض 

 .خوردم جا بیشتر 

 

؟ بهش تو –  گفبر

؟ –  چ 

 

 :زد فریاد صورتم در

؟ چ   ناری به –  گفبر

 

  ...هیچ   شاهده خدا –

 .گفبر  تو .نداشت که غیب علم !کمرت به بزنه خدا –

 

 :پرسیدم ابلهانه

 گفتم؟ چ   –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 نیامد، بند هایشاشک اما کشید، شعله نگاهش در خشم
  .کشید ایتازه خط صورتش، شده  ریخته هایریمل رد روی

 

 ازم ...چ  همه به زدی گند آخرش ...رحیمب   تو چقدر –
 .گرفتیش

 

 :غریدم کالفه .طلبکاری همهاین از خوردیم همبه حالم

 !شده چ   بگو آدم عی    –

 

 :زد فریاد صورتم در خشم و گریه از دورگه صداب   با

 !تو و دونمیم من فقط ...فهمیده رو چ  همه –

 

  کیس
 
 با عرش از کشید، پایم زیر از را رویاها پرنده   قالیچه

 .خوردم زمی    به رس

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 که دیوونه .بزنم حرف بکنم غلط شکستهگردن من –
 ...نیستم

 

 .آمد رسویس از پدرم صدای

ون اون !یاشار – ه؟ چه بت   خت 

 

  دست هردو با خورد، تلوب  تلو رویمروبه تعادلب   زن
 
 یقه

اهنم  .نیفتادن برای بیشتر  البته کرد، مچاله مشت در را پت 

 

 .کنم جمع ساک براش کرد مجبورم –

 

 .آورد باال صورتم تا را لرزانش هایدست و کرد رها را امیقه

 ...رو لباساش براش دستا همی    با –

 

 گرفتم، را اششانه .آمد حیاط از ماشی    دادن گاز صدای
ون به و زدم کنارش  .دویدم بت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ۳۳۴_پارت#

 

 فرار بازطاق حیاط   در از که دیدم را سفید پراید پله، روی
  .کرد

 

 با رسمپشت که فلوری به توجهب   پریدم، پایی    پله از
 .آمد جیپ کنار تا کنانفریاد ژولیده، و پریشان موهای

 

 تو از االن شد؟ خوب .گفبر  بهش عوض   تو !دروغگو –
 .متنفره هم

 

 برای باید حرفش، و بود ناری .برود که کردیم غلط
  .جنگیدیم خودمان

 

 بودم، کرده فرو اشسینه در دسته تا را خنجرم که رسبازی
 !کند؟ تالش من داشیر   برای خواستیم توان کدام با

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 زیاد رسعتش .رفتم رسشپشت و کردم روشن را ماشی    تت   
  .کشیدیم جدول سمتبه حبر  گایه نبود،

 

 و رساندم او به را خودم اصیل جاده   به رسیدن از قبل
  .پیچیدم جلویش

 

گشاد هایچشم ایستادم، رویشروبه و شدم پیاده وقبر 
  ماند، بهت در ثانیه چند فقط تعجبش از شده

 
 به فورا

  .شد پیاده ماشی    از و آمد خودش

 

 حلب   پراید که کوبید محکم عصبانیت، با چنان را درش
 .خورد تکان

 

منده آنقدر بود، شده رو دستم که حاال  که بودم رسر
 ...دوید سمتم به هادیوانه مثل یک   نفهمیدم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 از حیس شد، کوبیده گوشم در محکمش سییل وقبر 
یز را وجودم تمام رضایت ین، کرد، لت   که کیس مثل شت 
 منتظرش همیشه فهمیدم ناگهان و باشد، گرفته را حقش
  .امبوده

 

 آدم بگوید و بکوبد گوشم در محکم و بیاید یگ اینکه
 !باش

 

بیچاره دختر  .کرد نگاه صورتم به زدهوحشت !...نه او، اما
  .کردن نامهرباب   به نداشت عادت ام

 

 اشدلداری برای نشست اشک به که رسخش هایچشم
 :گفتم

ی –   ...بود حقم !...ناری نیست، چت  

 

  آمد؟ دردش .گرفت دیگرش دست با را دستش کف

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .زد آتش را جانم اشناله

 ...یاشار –

 ...جانم –

 

  یک فقط اما کرد، باز را دهانش
 
سینه عمق از خفه ناله

ون اش  وجود من پسبر  بیان برای ایکلمه هیچ .آمد بت 
 .نداشت

 

 .امعوض   یه گفتم بهت من –

 

 قلبم و شد گرگ درد، گرفت، راه صورتش روی که اشک
 .کشید دندان به را

 

 .کرد سوراخ را امسینه اشگرفته صدای

 یم رو راستش همیشه که رفت یادم چرا –
 
  با .یک

 
 عمه

 !یاشار؟ آره، !من؟

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 

 ۳۳۵_پارت#

 

 به ناباور و کشید مشت به را رسش جلوی کوتاه موهای
 اشتباه بگویم بزنم، حرق   بود منتظر .دوخت چشم دهانم
 قلبم سوخیر   برای ابد تا چشمانش کشنده   انتظار .فهمیده
 .بود کاق  

 

  کاش
 
 .نه ناری و فهمیدیم دنیا همه

  .بشنوی منم حرفای باید –

 

 .کشید گردن برایم خشم با

 خودتون با هم ومن جفتتون .دونمیم رو چ  همه خودم –
 .کشیدید کثافت به

 

  .کرد تماشایمان نیشخند با و شد رد جواب   مرد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ،خونه برگرد بیا حاالم  !بهت گفتم !کثافتم گفتم که من –
 .زنیمیم حرف

 

 بوق و داد ویراژ مانرهاشده هایماشی    کنار از پژوب  
 .زد بلندی

 .آشنان همه !نه اینجا ناری، –

 

  .شد هزارپاره جگرم و زد فریاد

 .باشید توش تا دو شما که ایخونه تو گردمبرنیم هرگز –
  رمیم

 
  .داییم خونه

ا
میم خوابگاه شم مجبور اصل  .گت 

 

 ...شهر در رسگردان ناری تصور

 .این شدم تهش شد،یم زرنگیم ادعای مردم، .ببی    ومن –
 .دنیم قورتت شهر این توی

 

 :کرد زمزمه درد با .گویمیم چه شنیدنیم

 !یاشار متنفرم، ازت –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 !درک به من .رفتم ترنزدیک .شد خم گریه از و گفت
 .ببلعدش شهر این گذاشتمیم نباید

 پیش برگرد ویل کن، لعنتم و تف بار صد روزی !باش –
 .فلور

 

 که اشگ تماشای فقط جهنم، آتش .زد تکیه جیپ به
 .بودم آورده چشمش به المروتم خود

 

؟ خونه کدوم –
 
 یه وجبش هر که ایخونه تو !دقیقا

 که حیاطش تو بمونم؟ کجاش برام؟ ساخبر  خاطره
 که مپنجره کردیم؟ رنگ باهم که تابش رو بوسیدیم؟

؟ روش انگار کنمیم نگاهش هربار  که بویمپشت نشسبر
 هم قراضه پراید این از من دادم؟ گوش رو درددالت 
 ...عقبش صندیل از متنفرم،

 

ی – م؟ شده چت    !دختر

 .شناختیم را ناری بود، لبنیابر 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

یک که هاب  چشم آن با ببیندش، که برنگشت حبر  ناری
  نور تمام شبه

 
 زده زل من به بود، شده کشته آن در زندیک

یم آورترعذاب را امسینه روی کشنده   وجدانعذاب بار و
 .کرد

 

 ۳۳۶_پارت#

 

 .او برای آبرویم،ب   خود برای نه رفتم، نزدیک

 .خیابونیم تو –

 

 .شد ترعمیق اشپیشاب   روی اخم

 .کی    فکر مدرباره خوادیم دلشون هرچ   بذار !درک به –
 کردی ُمهر هاتخاطره با رو جاشهمه که ایخونه به من

 .گردمبرنیم

 

  ...ناری –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  !لعنبر  نکن، صدام –

یم آتش را دنیایم نگویم؟ را ورششعله قشنگ اسم نگویم؟
 .کشیدنش درد دیدن زد

 

 و پدر روح به رو تو .حقیقته کنم؛ صدات ندارم لیاقت –
؟ خواییم کجا تنهاب   .برگرد مادرت،  من برگرد، تو بموب 

 ...کنمیم گم رو گورم قرآن به .رمیم

 

 نفس را تنش عطر .گرفتم سایه در را او و رفتم جلو
 تنفسش دوباره بتوانم یک دانستیم خدا فقط .کشیدم
 .کنم

 

 و افتاد گت   گرداب یک وسط هرچند .زد زل صورتم به
 بودن هم نزدیک اختیار، و شکب   اما رفتیم،یم فرو

 .کردیم آراممان

 

؟ آواره کجا رو عبدی عمو خواییم –   کب 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  شودیم بیاید، آدیم ذات از وقبر  مهرباب  
 
  ...من ناردانه

 

تب   اونقدر هنوز –  تونخونه تو رو رسم من که نشدم غت 
  دربهدر تو بذارم، بالش رو

 
نمرده من .بیسر  اون و این خونه

 خونهب   همی    از کشمیم هرچ   .شه آواره بابام که م
 بزنم، رو حرفام برات روز یه بذار فقط .کشمیم بودنمون

ون زندگیت از بندازم بعد  .بت 

 

 .نشاند لب روی غمنایک و تلخ لبخند

  چ   خواییم –
 

 دونم؟نیم که بگ

 

 بدبخبر  وسط که حاال فقط کنم، رسزنشش خواستمنیم
 :زدم پچ دادمیم جان و شده چهارمیخ

 

 گفبر  خودت برسیم، همبه ما ذارهنیم فلور گفتم بهت –
 بذار !ناری کن، رحم قرآن رو تو .باشیم دوست بیاد تا

 فلور پیش جات باشه خوش دلم کنمیم گم رو گورم وقبر 
 .امنه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

   .شد مشت ماشی    ست   روی انگشتانش

م –  نگاه چشماش تو تونمنیم هرگز دیگه من بری، تو گت 
 ...اون و تو نگم خودم به و کنم

 

 شکنجه را خودش نداشت حق .آمد پایی    گریه از رسش
 هر پوشاند، را صورتش موهایش و کرد رحم خدا .کند
 مغز روی کردیم چکه و شدیم داغ رسب اشکش قطره  
 .امآشفته
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  مقرص –
 
 اینطور کردنیم فکرشم اون منم، قضایا این همه

ه چه دونستمیم که من ویل بشه، یم رو پات نباید خت 
 ...وسط کشیدم

 

 .لرزیدیم اشچانه کشید، باال را رسش



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟یم دفاع ازش –   کب 

 

  ...ناری –

 نیم –
 
م؟یم حسودی از من درمیای پشتش وقبر  یک  مت 

 

  !قرآن رو تو نکن گریه –

 نکرد، فایده بیاید، بند اشکش که گرفت گاز را پایینش لب
  .شدندنیم تمام گرفته راه هااشک

 

  دیدن نباید
 
 :کردم اضار .کردیم سستم اشدرماندیک

  فلوری، جون تو –
 
 ...امن جات برگردی .عمریسر  شیشه

 

 زل من به مستقیم و گرفت آغوش در ترسفت را خودش
 .زد

 رو تو و بیفته چشماش به چشمم صبح روز هر چطور –
 نیاد؟ یادم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  جوابش،
 
 .انداخت کردنم غلط به رسما

 .برداشت ماشی    از را اشتکیه .بزنم نداشتم که حرق   دیگر

 

یم صدات یاش که هربار !یاشار داشتم، دوستت من –
 ...شدییم زندگیم بیشتر  کردم

 

  نداشت؟ دوستم دیگر

  به او عشق با که هاب  رنگ تمام .شد سیاه دنیا
 
 امزندیک

ی ناگهان بودند آمده  تمام شدند، زغایل بعد و خاکستر
  .کردند محو و مکیدند را هاشادی

 

 ...ویل است، نتیجهب   دانستمیم

م از و بیا بزرگه، دلت که تو !ناری –  !بگذر تقصت 

 :کرد زمزمه بریدهبریده بغض، میان

 !تونمنیم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کردم سیاه رو روم .نگم تونستمنیم فقط !داری حق –
 ...شاید

 

  ...دیگر قدم و شد، دور من از قدیم

 :کردم زمزمه خودم دل برای

 بکنم؟ غلیط چه توب   من –

 

 نبود، من مال دیگر که قلب   شد، ماشینش سوار وقبر 
 .کوبید هایمدنده به را خودش او، با رفیر   برای

 

 جاده وسط خراب، و ویران من، .گرفت عقبدنده
 .نکردم تماشا را شدنش رد و ایستادم

 

 طرفآن بود، آمده قبیل کنار هم خواربارفرویسر  شاگرد
   ...روپیاده داخل جدول،

 در و شنیدند چه نبود مهم هم من برای دیگر حاال اما
 .گفت خواهند چه غیبتشان بساط



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .زدیم دیوار و در به را خودش هابچه مثل املعنبر  قلب
، از کردیم درد هایمدست

 
 ...نفسم و دلتنگ

 

 .کوبیدم ماشی    چرخ به لگد با

  تو دیگه ساعت یه اگه نامردم –
 
 .بمونم فلور خونه
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ه فندق قفس به مات پدرم برگشتم خانه به وقبر    .بود خت 

 .چرخید سمتم شایک دیدنم با

 !یاشار؟ گه،یم چ   عفریته این –

 

مرد به رفتنم از بعد و نمانده بیکار فلور پس  زده رس پت 
 کجا؟ تا نبودن آدم اما گذشت، من رس از آب .بود

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 یم خودت –
 
  .عفریته یک

 دار ناری سوخت، برایش دلم هایشاشک آوردن یادبه با 
  .بود فلور ندار و

 

 .بود زده نیش رسید راهش رس هرچه به زخیم عقرب مثل

 کنار را وسط مت    .کردندیم کچ  دهن کهنه هایمبل
 .کشیدم

 

وب   هیچ دیگر  این شود باعث توانستنیم دنیا در نت 
 .کنم تحمل را خانه

 

 :پرسید دوباره پدرم

 گه؟یم چ   زنیکه این پرسیدم !یاشار !هوی –

 

  از کنم،یم لوله آن روی هایخاک با را فرش دید وقبر 
 
 لبه

 .کرد تند پا سمتم و شد بلند تخت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 داری؟ چیکار فرش به زدی؟ گندی چه –

به پشتم به  .زد ض 

 

 به کردم،یم تجربه حساب   روز چند این را کشیدن خجالت
 به شدنیم رویم که حاال مثل رسبلندی، هاسال تالق  

 .کنم نگاه پدرم صورت

 

  .بریم کنم جمع باید –

 .بود ساعت یک کار نداشتیم، ایاثاثیه و اسباب

 !ستون در کنار و کردم بلند را فرش

 

 :کرد زمزمه که شنیدم

 ...بودی باهاش تو .گهیم راست پس –

 

 .کنم تحمل توانستمنیم را اشجمله داخل رسزنش آن

  .خواست خودش !پغمت   به !پت   به .میاد ادا الگ –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

سد اینکه از قبل  پتوی بگویم، دروغ شوم مجبور و چرا بت 
  .بردم خواباتاق به و کشیدم تخت روی

 

 را بود در پشت جارخبر  روی هرچه انداختم؛ اتاق وسط
 روی هم را کمد داخل هایلباس ریختم، رویش و زدم بغل
  .آنها

 

 بقیه روی داشتیم، هم دوزدست لحاف و تشک یک
 به پدرم که زدمیم گره زحمتبه را پتو رس دو .انداختم
 .داد تکیه در چارچوب به را دستش

 

 حرف آدم مثل چرا بودی؟ سلیطه این با تو راسبر راسبر  –
؟نیم   !توام؟ با زب 

 

  .شود بقچه که بود خودم تخت روی پتوی نوبت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 حرف کدام تالق   .کردم نفرین را فلور زد چمباتمه که پدرم
 .بود درآورده بیچاره این رس را امنزده
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 چطور پس؟ داشبر  چیکار رو ناری !وجدانب   پرسه   آخه –
؟ نگاه بچه این روی تو شهیم روت  نمازنخون، پدرت کب 
 .دادم حالل نون بهت ویل !ایمونب  

 

 .نکردم حروم کار منم –

 

 از که هاب  بوسه از کدامهیچ برای چرا پس ...ناری جزبه
  کردم؟نیم گناه احساس بودم گرفته غنیمت او

غ آغوش درعوض  داد؟یم جهنم مزه   فلور رسر

 

  ...هللا اال اله ال ...ومن پرست گهیم بهم زنیکه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یز   .پریدم جایم از خشم از لت 

  .کرده اضافه غلط اون –

 

 ...نبود ...زدم ورق را اویل .برداشتم را هاکتاب

  .کردم پرت زمی    روی

 

 ...بودمش گذاشته کجا آمدنیم یادم ...زدم ورق را دویم
  ...کردنیم ولم ناری لرزان هایلب تصویر فقط

 

 .دادم پدرم دست و برداشتم را نامهصیغه ...سویم

غ !بیا –  .نکردم حرویم کار هیچ من !قانوب   و رسر

 

 .زمی    روی نشست نیاورد، تاب پاهایش

 برام؟ آوردی تقدیر لوح صدآفرینه؟ کارت چیه؟ این –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نبودم پدرم یاد نه، ناری و فهمیدیم دنیا کاش گفتم وقبر 
 :کرد گالیه شکسته و گرفت آسمان سمت را رسش

 ...خدا دادی، نشونم بود چ   این عمری آخر –

 

  ...کنم اشلوله که فرشگلیم رساغ رفتم

 کاش ...مردمیم کاش ...شد رسگردون کجا بیچاره دختر  –
 ...شدمنیم خوب

 

  از هایشناله
 
م زندیک  کنارش و کردم ول را کار .کردیم ست 

 .نشستم

 ...بابا – 

 

 صورتم در که کرد بلند را دستش ایثانیهبه .شد متوجهم
 معلق هوا در دستش اما ماندم، برخورد منتظر .بکوبد
 .ماند

 

  .زدیم موج اشک اشگودافتاده هایچشم ته



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .خودت جون به شدم، مجبور –

 

 .افتاد پایی    دستش

 :پرسید نفسب   تردید، و ترس با

 خونه؟ واسه –

 

 .ندادم جواب

ه دردم نیست، زنیکه این من درد –  .ستدختر

 

 شاهد .نبود خودم دست خواستم، رو ناری خاطر –
 ...بودی

 

یم درکم بود، مرد .انداخت پایی    و داد تکانتکان را رسش
 .کرد
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...نکشه آه خدا، یتیم ...بچه رفت کجا –

 .داییش پیش رفت .نیست که وکارکسب   –

 

 :پرسید گرفته و دلواپس

  ...یاشار بیاد، رسش بالب   نکنه –

 

 .اونجا رهیم گفت خودش –

 .تابید چشمش به نور اندیک

 دیدیش؟ –

  ...آره –

 

 :پرسید امیدوارانه

 زدی؟ حرفم باهاش –

 

دم را بازویش  .فرسر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 رو هواش نظامیه، داییش .باشه تخت جاش از خیالت –
 .داره

 

 که بازاریآشفته به .گرفت آرام اندیک و کرد زمزمه را شکر
 .زد اشاره بودم انداخته راه

 

 خونه؟ جون به افتادی چرا حاال –

 .نبیند را امناامیدی که نکردم نگاهش شدم، بلند

 

 .اینجا از بریم –

  .نداریم رو جاب   که ما –

 

 .بزرگه خدا بعدم مامان، پیش بریم روز چند –

 

 شکرگذار هم من نفهمید، را هاناگفتب   که همی    .کشید آه
  .بودم



ر خریدز  بانوی بارانی  

  فهمیدیم اگر
 
 خودش خاطربه را هایبدبخبر  این همه

  ...امکشیده

 

  تمام در
 
ش بودم، کرده صدا را خدا بار چند امزندیک  بیشتر

 دعا قلبم ته از باراین اما ها،بیمارستان راهروی داخل هم
 .نفهمد هرگز کردم

 

 با پرنده .رفت فندق قفس سمتبه و شد بلند جایش از
 .زد فریاد را اسمش او شدن نزدیک

 !چاکریم !عبدی !عبدی –

 

 و کرد باز را قفس در .برداشت را هاپالت پالستیک پدرم
 .فروبرد قفس داخل زحمتبه را فندق غذای

 

،یم چیکار –  بابا؟ کب 

  و گرفت آغوش در را قفس و هیچ   گفت
 
 تختش گوشه

 .نشست



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 بیاریش؟ خودت با خواینیم که تو –

 .گرفت ترمحکم را قفس

 

 :دادم اخطار

 !بابا نیست، ما مال اون –

 

 :کرد زمزمه مظلومانه فقط .نکرد نگاهم

 .دارم نگه براش من داده ناری –

 

 .اونه پرنده   –

  :گفت پرخواهش و کرد کج را گردنش

 .کرده عادت بهم بیارمش، خودم با بذار –

 

 ...گرونه –

  .میاره رسش مال بال .میاد بدش ازش عفریته –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 بغل بیشتر  را قفس شنید، که را پرنده گفیر   عبدی عبدی،
 .زد

 

  رساغ و کشیدم ایکالفه پوف
 
 .رفتم هاوپرتخرت بقیه
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 شانخانه از و ریختم باروانت پشت را همه نشده ظهر
ون   یادآوری،ب   نگاه،ب   رفتیم، بت 

 
 ....غریبه غریبه

 

 کرد،نیم وبیدادداد زیاد ماناثاثیه دیدن با حمیده کاش
  .نداشتم امروز برای را او غرغرهای شنیدن تحمل

 

  روی را دستم بانک، تابلوی دیدن با راه، هایوسط
 
 بدنه

  .کرد پارک خیابان کنار راننده .کوبیدم وانت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون پنجره از را رسش  اشنخراشیده صدای با و آورد بت 
 :زد فریاد

 

،یم اسنپ یه –  تو افرس راه، وسط االن !حساب   مرد گرفبر
  .شهیم دردرس برام ببینه بار وسط رو

 

 
 
 بانک وارد و پریده جوی از نشنیدم، را هایشحرف بقیه
 .بودم شده

 

 هایجیب و رکود یا هاعابربانک لطفبه نبود؛ شلوغ بانک
 نگذاشته معمویل مردم برای اندازپس رمق دیگر که خایل
  .بود

 

 آن، کوچک جیب از و کردم باز را پولم کیف باجه جلوی
ون را تاشده چک  باجه مسئول جلوی و کشیدم بت 

 .گذاشتم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 همان با دادمیم چک شدن نقد به که احتمایل درصد۳۰
 .رفت باد بر کامپیوتر به بانک متصدی اول نگاه

 

 برای من .چرخید رسم دور دنیا شنیدم که را خالیه حساب
 ...زحمت بودم، زده آچار پول این

 

 شماره   .چپاندم کیف توی و برداشتم مت    روی از را چک
 :زدم داد نکرده سالم و گرفتم را مردک

  خالیه؟ چرا حساب –

 

 ...دمیم ...دمیم –

 .کشاند من سمت را هانگاه امعربده

 تنهاب   رو نفر چهار کار .کندم جون منه، زحمت پول –
 .دادم انجام

 

 .داری حق !دونمیم !دونمیم –

  کردی؟ خایل وحسابت و دوب  یم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :گفت و شد بلند جوان کارمند

م آقای –  محیط اینجا .بزنید برگشت تونیدیم !محتر
 ...اداریه

 

 آزادم گوش روی را دستم .شنیدمنیم را شهیاد صدای
 .رفتم خروچ   سمت و گذاشتم

 

، رمیم دارم االن ویل ... –  ...تو جان به فرودگاهم تو دب 
 .دمیم بهت درجا رو پولت برگشتم

 

  خودت، جان –
 
 !بده وپولم !نامرد مرتیکه

 هرچ   .دمیم بهت مادرم جان به .نیستم هفته یه فقط –
 .کردم چنج رو بود حسابم تو

 

 این دونمنیم نکن فکر !تو؟ اونم نداری؟ تومن بیست –
 ...شهیم بلند یک گور از آتیشا



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .شد قطع تماس ...غلیط هر یا ترسید

 !فطرتپست خطایبهمادر

 

 ۳۴۲_پارت#

 

  روی
 
  .بود او پول کردم؟یم چه را فلور .ایستادم بانک پله

  .کنم کشفحش را زمان و زمی    خواستیم دلم

 

 :زد صدایم وانت راننده

 .شد ظهر بریم؟ نمیای !آقا –

 

 به لبزیر راننده مرد .بود من به شاگرد در از عبدی نگاه
ی در امروزش شانس اه کردن پیدا مشتر  و گفتیم بدوبت 

 .کوبیدیم لگد امشدهله اعصاب به

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  و حالب   نگاه خاطربه فقط
 
مرد خسته  دست،بهقفس پت 

 .پریدم باال وانت از و کردم لعنت را شیطان

 

 کردمیم پولش .بود آرامش ذره یک حبر  از خایل ذهنم
 
 
 ..جاکش مرتیکه

 

  به
 
 روز هر بودم، برگشته ناری از قبل شده  نفرین زندیک

 پشت بدبیاری ...جدید شمایل و شکل یک با بدبخبر  یک
 ...بدبیاری

 

 به اختیارب   چشمم ...آمدیم رسمانپشت سفیدی پراید
 ...سالمیان مرد یک برگشت، راننده صندیل

 

 ماشینش باید چرا ...سفید هایارابه تمام به لعنت
  پرتکرارترین

 
   باشد؟ خیابان داخل وسیله

 

 :کردم زمزمه



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم فکر چرخونمیم رس طرف هر به !دختر  بهت لعنت –
 چیکار تازه عذاب این با ...یسر یم رد کنارم از که توب   کنم
  همون مثل تو کنم؟

 
 یلدا شب که هسبر  اناری دونه

 .نشد من قسمت

 

  این نکبت از رهاب   برای ایمشغویلدل هیچ دیگر
 
 زندیک

  .نداشتم

 

 نشستم زواردررفته هایوسیله و خاک وسط وانت، پشت
  .بستم را هایمچشم و

 

بوسه مهربان، گرم هایآغوش خوش، روزهای به رفتم
  نبض روی نشانده های

 
 و صاف موهای به ...زندیک

 ...دادیم جال را چشم که کوتاهش

 

 .پیچید گوشم در ناری خنده  

 شانیسخوش داری فقط زندگیت تو اومدم که روزی از –
  ...میاری



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ین صدایش، شنیدن توهم حبر    .بود سکرآور و شت 
 
 میانه

 در و برداشتم .کرد هوشیارم و افتاد دستم از کیف مسبر 
 .گذاشتم جیبم

 

  .بروی تا کردییم صت   حداقل !المروت

خوش هایبلیت نرفته، هنوز که نبود انصاف خداب  
 .بسوزاب   دانهدانه را قدمت شانیس
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 ناری#

 راه داخل
 
  پله

 
 اندخانه ببینم امنزده زنگ آمد یادم داب   خانه

 .نه یا

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و آورده گت   خایل را خانه ژیوار نکند اینکه به کردن فکر با
 و اضافه حس نیامده کرده، جور شیطنت برای مکان
 .کردم پیدا بودن مزاحم

 

 شد، سست بودم برده خانه در زنگ زدن برای که را دستم
 .گذاشتم کنار را غرورم بودم شده له و خسته آنقدر اما

 

  .کرد سالم رسحال و شاد دیدنم با و باز را در ژیوار

 .خندید پقر  امقیافه دیدن با نگذشته ثانیه یک اما

  کردی؟ گریه –

 

 شدم کیس شبیه فرورفت، چشمم به و شد تیغ اشخنده
 باشد، خندیده بلند کیس عزیزانش عزاداری مراسم در که
 .بود آزاردهنده توهی    مثل

 

 .بست را راهم که برگردم خواستم

 .خب بودم ندیده ...ببخشید ...ببخشید –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .برود کنار تا دادم هلش امکوله با

 

 یاشار دیدن از بعد بودم، نکرده پیدا را صدایم هنوز
 ...نامرد

 .دربیاورد را اشکم توانستیم ذهن در اسمش شنیدن حبر 
  .لرزید پایم و شد تار دیدم

 

 نداشتم ایستادن توان اما کشید، آغوشم در یک   نفهمیدم
  .کردم رها را گریه و زدم تکیه اشسینه به

 

 به نه و داشت را فلور تن عطر نه داد؛ آرامش آغوشش
  محکیم

 
 .بود یاشار سینه

 ...غریبه نه و آشنا نه آغویسر 

 

 :کرد زمزمه آرام

  ...کردی گریه دیدم که باری آخرین –
ا
 .نمیاد یادم اصل

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 مادرم تن عطر ...نفیسب   و بود اشک فقط دقیقه چند تا
 نشان چرخیدیم کوچکم برادر تن در که خوب   داد،یم را

 .کردیم آرامم و داشت را مادرم

 

 ...ناری تو، بریم بیا –

 بخاری سمت مرا هایمگام .کردم رها در کنار را امکوله
 .کشاند

 

 لبایس هیچ سنگیب   تحمل .کشیدیم تت   گردنم و هاشانه
  .نداشتم را

 
ون تنم از و کردم باز را پالتو دکمه  .آوردم بت 

 

 خیسه؟ لباست –

  و گرفتم آغوش در را خودم
 
ین مبل، گوشه  به جانزدیکتر

 .شدم گلوله خودم در بخاری

 

خانه به ژیوار یم لیوان و قاشق برخورد صدای رفت، آشت  
  .آمد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  یک فقط کاش
 
 آنجا در که دادندیم من به خلوت گوشه

احت  ...کنم ترمیم را سوخته هایبال و استر
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 از که بخاری خاطربه .گرفت قرار رویمروبه چای لیوان
 .گرفتمش گرما لمس خاطربه و رفتیم باال آن

 

  .خوردمیم صبحونه داشتم –

 .کار رس همیشه مثل داب   و بود ظهر نزدیک

  .گرفت سمتم را پلیوری برگشت وقبر  و رفت

 

 .بکشم دست آن از نبودم حاض   و چسبیده لیوان به
ون مشت میان از را لیوان کرد، باز را انگشتانم   .آورد بت 

 کردی؟ خیسش چطور .کن عوض رو لباست –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تنم به آب چقدر شستمیم را صورتم وقبر  صبح مگر
 اطراف هوای از تنم شاید نشد؟ خشک چرا پاشید؟
 پارچه تکه یک کردن گرم به قادر که بود شده رسدتر
  .نبود

 .کردیم روسفید را زمستان تنم، دمای

 

 .بپوش ومن بلوز دربیار، اینو .اتاق تو رمیم –

  .بودم زده تن را لباسش برگشت وقبر 

 

 صورتم رویروبه صورتش حاال نشست، زمی    روی کنارم
 .بود

 کرده؟ اذیتت تونهمسایه اون !ناری؟ شده، چ   –

 

 از کارم ...سوگواری تاب نه داشتم، گفیر   مرثیه حال نه
 .آمدنیم امخنده و بود گذشته گریه

 

 .خوردم را چای از قلپ یک



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی یه ته؟گرسنه –  بخوریم؟ کنم درست چت  

 

 .شد باز خانه در

  کتش .بود داب  
 
  از تقریبا

 
 .شدیم کشیده زمی    روی خستگ

 .شد متوقف هایشقدم روزم و حال دیدن با

 

 شده؟ خت   چه –

ی  پیدا را بدهم تحویل او به خت   عنوانبه بتوانم که چت  
 .شدنیم باز الحمدهللا که هم دهانم نکردم،

 

 .آمد ما سمت رسی    ع و انداخت در دم را کتش

 کرده؟ اذیتت یک شدی؟ اینجوری چرا !ناری؟ –

 

ی  جای بمانم، اینجا مدبر  بود قرار اگر هرچند نگفتم، چت  
 .ماندنیم آبروداری و کاریپنهان برای زیادی

 

 !شده چ   فهممنیم من که نزب   حرف تا !ناری؟ –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .ایستاد او و من بی    ژیوار

 .باشه راحت بذار .ما پیش اومده ناراحته، بیب  یم –

 

 .گرفت نرم را بازویش داب  

 بذار کنار برو .کنم کمک بهش خوامیم فقط منم –
 .چشه بدونیم
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 از کشید کنار .بود دانسیر   کنجکاو و نگران هم ژیوار
 .نشست نزدیکم یلو برابرم،

 

 :پرسید ترمالیم داب  

 دانشگاه؟ شدن؟ مزاحمت خیابون تو –

 

 .برم باال نه عالمت به را رسم



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی فلورا –  بهت؟ گفته چت  

 ...نه...ن –

 

م؟ شده چ   پس –  ازم کمگ شاید بگو داییتم، من دختر
 .بربیاد

 

حالت نگران چشم جفت یک غلیظش هایاخم زیر در
 .کاویدیم را هایم

 ...اینجا مدت یه ...گرفته دلم –

 

 .بمانم که امآمده بگویم کشیدم خجالت

  طول تمام در
 
خانه روز سه از بیشتر  وقتهیچ امزندیک

 .بودم نکرده رس شان

 

ی بهت تعمه –  گفته؟ چت  

 اگر حبر  نبود، سخت امکرده بحث فلور با اینکه حدس
 .کردمیم حاشا



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .داد تکان رسی داب  

–  
 
 عمرم آخر تا مهوظیفه .کنمنیم تعارف .خودته خونه

 .بدم انجام برات بربیاد ازم کاری هر

 

  اشک قطره چند
 
 .چکید هایمچشم از درماندیک

  .گذاشت زانویم روی را دستش

 

 خودت خودم، پیش بیارمت خواستم بار هر بچگیت از –
  ...نکردی قبول

 .آورد زانویم به کوچگ فشار .کرد مکث کیم

 

م ویل –  جوب یه تو آبمون تعمه و من هرچقدر !دختر
  .کرده مادری تو برای ره،نیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 نگه بسته گایه .گذاشتم شدهقائم هایزانو روی را رسم
 فکر گذاشتم .است نشدن رسوا راه تنها دهان داشیر  
 .قدرنشناسم که کنند

 

 :پرسید ژیوار از

 داریم؟ ناهار –

 .نه –

 

م غذا کوچه رس رمیم – ی .بگت   خواین؟نیم چت  

، و گفت نه ژیوار  .رفت نیامده، داب 

 

 .آورد پتو برایم ژیوار .کشیدم دراز کاناپه روی ظهر تا
 ...خوردهزخم گیج، بودم، خسته

 

 ...خیابان وسط یاشار هایحرف فلور، هایناله

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 
ا
 رفت، پایی    گلویم از چطور اجباری ناهار دانمنیم اصل
 به دادمیم ترجیح را شدن مخق   پتو زیر بود من به اگر

 .خوردن
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 .آورد برایم جعبه یک موتوریپیک عرص

، پد بسته یک حبر  و مقنعه مانتو، هایم،کتاب  بهداشبر
 .اماستفاده مورد مارک

 

 توانستمیم حبر  ...هایموسیله روی عمه انگشتان رد
  .کردیم تا و جمع بغض با را آنها وقبر  کنم تصورش

 

 
 
 در چقدر دادنیم نشان هرگز ظاهرش ...من بیچاره   عمه
 
 
  .بوده اموابسته اشزندیک

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ه گلویم بیخ و آمدیم وجدانعذاب التماس؟ و فلور یم چنت 
 .زد

 و شکری پیش برو گفت وقبر  کردم، خیانت اعتماد به من
  .نرفتم من

  شد؟ خوب حاال

 

  هاکتاب
 
 کنار و بردارمشان اینکه برای بودند خوب   بهانه

 پاک را یواشگ هایاشک و شوم مچاله خودم در بخاری
 .کنم

 

ی اما کرد،یم سنگیب   ژیوار و داب   نگران هاینگاه نیم چت  
 .پرسیدند

 

 یا امراحبر  برای بعد و دید اخبار هال داخل در کیم داب  
ون شام تا و رفت اتاقش به هرچه،   .نیامد بت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 راحت اینجا وقتهیچ .بود خفه و سنگی    خانه هوای
  آنها با بخواهم اینکه حاال و نبودم

 
 همیشه از کنم زندیک

ممکن  .رسیدیم نظربه ترغت 

 

 آورد، نخواهم دوام اینجا من بودم مطمی    شد که شب
 .بخوابم اتاقش در کرد اضار ژیوار که وقبر  بخصوص

 

 .بودم اضافه اینجا من داشت، خواباتاق دو فقط خانه

  روی شب تمام
 
 برهم چشم نشستم، هال وسط کاناپه

  به و نگذاشتم،
 
  .کردم فکر امزندیک

 

  که اعدایم یک مثل
 
 اما اند،کشیده را پایش زیر چهارپایه

یم تاب هوا در بالتکلیف و نشده سفت آخر تا طناب گره
 .نبودن و بودن میان بودم رسدرگم خورد،

 

ممکن ...یاشار فلور، به نکردن فکر  اشک و ....بود غت 
 .نریخیر  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 در .شدم بلند جا از تابید صورتم به که خورشید صبح
 همبه مرا و سوزاند را پوستم رسد سوز .کردم باز را بالکن
  .پیچید

 

 نگه زنده را زمی    که آنقدر بود، گرم نورش حالاین با
  .دارد

 

یم بود، کاق   عزاداری رسیدم،یم هایمکالس به باید
 .بود مبارزه به متعلق روز شب، برای گذاشتمش

 

 رفتم دانشگاه به و پوشیدم را هایملباس شستم، را صورتم
 که کردم فکر کوچک نگهباب   اتاقک یک به مست   تمام و

 .شدمیم رد آن جلوی از باید

 

 .نبیند مرا و نبینمش، و بیاورم شانس بود کاق  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 را ماشی    دانشگاه از باالتر کوچه دو نبود، پارک جای
 .گذاشتم

 

 .رفتم دانشگاه طرفبه شمارکایسر  و پایی    رسی با و نرمنرم

 نگهباب   اتاقک سمت ارادهب   رسم در، به مانده قدم چند 
  .چرخید

 

ها رفتنیم هرز هرگز که نگاهش و ایستاده جاهمان  دختر
 گشت؟یم من دنبال .کردیم دنبال را

 

 شدن اول هم همیشه نبود یادم .کردم پیدا را او اول من
ین  .نیست شت 

 .کردم تماشایش دور از و پنهان بغل زیر را هایمدست

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

دست و چشم زیر گودی توانستمیم قدیم یس از حبر 
 پرحرص که هاب  لب و شدیم مشت که قراریب   های
  .ببینم را کردیم زمزمه دشنام

 

  ...نبود انصاف

 حقیقت نگفیر   با او که بالب   نه کردیم، حقش در آنچه نه
 .آورد من رس

 

ها از نفرهسه اکیپ یک  شانیگ شدند، رد کنارم از دختر
 ...بنگ و چرخید ما سمت زدهاخم یاشار، نگاه .خندید بلند

 

 از مشامم .کرد داغمآهن و رسید امسینه تا نگاهش رد
 .شد پر سوخته قلب بوی

 

ون اینکه بودم، نکرده را اینجایش فکر  نگهباب   اتاق از بت 
 .باشد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را اخمش دور از حبر  شدیم .رفت عقب ناخودآگاه قدمم
  .دید حرکتم خاطربه

 

ه نگاه  توانستیم همانجا از شناخت،نیم فاصله اشخت 
 .کند متالیسر  را روحم تمام

 

 و پوشایل حاال داشتم رساغ خودم در که بودب   قوی آن
 .بود شده پوچ

 

گویسر  گرفت، شماره یک برداشت، را اشگویسر  یک ندیدم
ون پالتو جیب از خورد، زنگ که ام  .کشیدمش بت 

 

 وایسادی؟ اونجا مجسمه عی    چ   واس !ناری –

 .گذاشتم عقب به گام یک فریادش از ترسیده

 

  مثل فقط نیست، حرق   بکب   خواییم کاری هر –
 
 بچه

  .کالسات رس رییم آدم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .برنداشتم قدم از قدم

  صدای
 
 با جانم تمام و پیچید گوشم در فریادش گرفته

  .کرد تمّرد عقل از او، برای شدن دلتنگ

 

 دیگه فردا از من کالست، رس برو بیا اومدی، اینجا تا –
 .نمیام اینجام

 

 تمام بدهد دست از را شغلش من خاطربه اینکه فکر
 به را رسشده دهان و برد یادم از را زدیم رسم که دادی
 .آورد حرف

 

 داشتم خدا به .وایسادم دیدمت وقبر  فقط من ...یاشار –
 .رفتمیم

 

 ۳۴۸_پارت#

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کشید را کالهش و برد دست که دیدمش فقط .نزد حرق  
 .کرد مچاله و

 

 ...ببینمت فقط که اومدم امروزم .برم قوربونت آفرین –
  .نشاب  آتش برم باید دیگه

 شدی؟ قبول –

 :زد لب

 ...آره –

 

 لحظه این منتظر چقدر ...بغض بالفاصله و کردم ذوق
 .بودیم

 

ده صدایش خش از دلم و کرد گالیه  .شد فرسر

 !؟...ناری بود، همی    موندنت پشتم ته –

 

 :کرد زمزمه و ندادم جواب

  ...انصافب   –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 شدیم کاش .چرخید رسم دور هایشآدم با روپیاده تمام
د را دستم زیر کیس   تا بکشاندم بگت 

 
 .دیوار گوشه

 

 بیا .نیستم کردنت فراموش آدم من ...ناری بهت، لعنت –
ام از  ...خدا خداوندی به .بگذر تقصت 

 

 .زدم طعنه و شدم تلخ

،یم فراموشم –  .راحت راحت کب 

 

 :داد جواب حرض

؟یم پس راحبر  همی    به .اینجوریاست پس – یم کیسر
، رس رفتیم

 
 رفبر یم تو کشتم،یم رو یگ زدمیم من زندیک

 خودت؟ یس

 

 .کشید رسش روی شدیم عصب   که مواقیع مثل را دستش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 هوای عجیب دلم من و بود انداخته برق دوباره را رسش
 .کرد را پریشب کوتاه موهای آن

 

 :نالیدم 

 ...گفبر یم بهم باید –

 ...فلور و من به راجع ...ناری –

 

  روی درجا را دستم
 
 قطع را تماس و کشیده قرمز نقطه

  مات ثانیه چند .کردم
 
 .ماندم گویسر  صفحه

 

نیم بچیند؟ هم کنار را مانهرسه اسم، توانستیم چطور
 آنهم شود؟یم دهندهعذاب چقدر حقیقت تکرار دید
 کشیدن عذاب کمتر  برای رایه کردمیم سیع مدام وقبر 
 .کنم پیدا

 

 ...امعمه با کنم فراموش چه؟ یا ببخشمش؟ داشت انتظار

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 نداشتم هم کنار را دو آن اسم شنیدن تحمل حبر  که مب  
 ترینزشت یادبه یاشار دیدن بار هر با خواستمیم چطور
  حقیقت

 
 نیفتم؟ امزندیک

 

 مست   .خوردنیم نیمکبر  و کالس هیچ درد به پرتم حواس  
 .برگشتم را رفته
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 یاشار#

 

 .زد پوزخند برایم الباقر  مثل هم داربنگاه بیستمی   

 تومن؟ ده با –

  .دارم وهمی    –

 

ینه اتاق یه این با –  بندازی رو کالت باید بدن بهت متر
 .هوا



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .دونمیم –

 

 .کشید هورت را چایش و کرد پرت دهانش در قندی

ت شد پیدا دردبخوربه مورد گردم،یم حاال –  .دمیم خت 

 

 .شدنیم خانه برایم هم اینجا .شدم بلند

 

ه هیچ فهمیدم خیابان داخل   ندارم، گشیر   برای ایانگت  
 چهارمحل و باالتر چهارمحل هایبنگاه تمام هفته، یک
  .بودم گشته را ترپایی   

 

ی از ترگران خانهاجاره  دادن به قادر جیبم که بود چت  
 .باشد اشهزینه

 

  .امشده استخدام گفتم ناری به دروغ به

ها این از  کردمیم تکمیل را آموزیسر  هایدوره باید نبود، خت 
کبر  کارگر عنوانبه تا  ...بعدها بلکه تا کنم کار آنجا رسر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 بلکه تا بودم ایستاده اتاقک هایپله روی صبح، روز آن
 دیدمش وقبر  .کنم تماشایش برابرم از شدن رد یک اندازه  
 آنجا من جای فهمیدم برده، ماتش خیابان وسط که

  .دهم اشفراری دانشگاه از نداشتم حق نیست،

 

 .ببیند را عوض   من نخواهد داشت حق که خدا به

 

 بود، دانشگاه رئیس به گفیر   کار ترینسخت استعفا، برای 
  .تومب  ده وام ضامن

 

 دیگری کار !همی    بدهم، ماه رس را هایشقسط دادم قول
 .آمدبرنیم محبتش جواب در من از

 

  رس بودم برگشته دوباره
 
  اول خانه

 
؛ ماروپله  پول،ب   بدبخبر

 تور در که زماب   با اسایس فرق یک باراین اما سقف،ب  
  ...دلم داشت، افتادم فلور



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

یک ...کردیم را او هوای یه بدبخبر  و ویر و هت   این وسط
  .خواستیم من از را او وقفهب   و نفس

 

نیم دیوانه دیوانه، دل دست از و کردیم رحم باید خدا
 .شدم

 

ون فکر از مرا امگویسر   گفتیم هشدارش زنگ .کشید بت 
  !باید که بروم جاب   به باید

 

 .هامزلفبچه مجمع بودم، منتظرش هفته یک که همانجا
  .بود داده را شانکرویک برایم رضا

  

  کثافت در خرخره تا که االن
 
ین بودم، رفته فرو زندیک  بهتر

  بود، بانگ کارهای برای زمان
ا
 .چک یه کردن نقد مثل

 

 .شدیم داده باید فلور پول 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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  ساعبر نیم
 
 شدنشان،جمع محل بوستان تا داشت رانندیک

  .قدییم هایماشی    نمایشگاه

 

  رسیدم وقبر 
 
 و برداشتم عقب صندیل روی از را آهب   میله

  .شد دستم از جزب   کردم، سنگی   سبک

 

 .بودم بلدش زدم،یم رسوکله میله و آهن با نوجواب   از من
 برای باراین گرفتمش،یم دست در ساخیر   برای حاال تا

 .ویراب  

 

ی   .نبود برگشیر   برای رایه نداشتم، باخیر   برای چت  

به توانستیم هم سنگینم هایپوتی     .بزند خوب   هایض 
 برای داشتم شلوارم عقب جیب در دارضامن چاقوی یک

 
 
 .اجبار لحظه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

یم نشان اشغال بوق گرفتم، را اششماره بار آخرین برای
 بدکیس با .رساندم جیبم توی را گویسر  .کرده بالکم داد
 .بدی وقت در آنهم بود، گرفته شانبازی

 

  .دادیم نشان را جایشان هاماشی    دادن گاز صدای

  با
 
 جلب را کیس توجه االمکانحبر  باید دستم داخل میله
 .کردمنیم

 

 موقعیت، سنجیدن برای و ایستادم درخبر  کنار فاصله با
 .کردم جستجو نگاه با را اطراف

 

  کنار
 
 از حبر  بودند، شده ردیف هاماشی    ورزش، محوطه

 کنده جان برایش ماه یک که را ماشیب   توانستمیم دور
  .ببینم بودم

 

یپت –   .خورهنیم بقیه به تت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بلوز میانسال مرد سمت چرخاندم رس
 
 .کنارم چهارخانه

 .بود شده خشک سس از ایلکه مشگ فورت کت روی

 

 !نگفبر  –

  !هان؟ –

است شبیه بیشتر  تقیافه گمیم –  .زورگت 

 

  .نشست لبم روی لبخند روز، چند از بعد

کارم .گرفتمیم دنیا از رو حقم داشتم، زور اگه –  .تعمت 

 

 .کرد نگاه هاماشی    به و گفت آهاب  

 عروسک اون .ماشی    عشق پای گذاشتم رو زندگیم من –
، رو قناری زرد  فروختم رو مونخونه فهمید وقبر  زنم ببی  
 .رفت و کرد ولم بچه تا دو با خریدمش، و

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و اراذل رفقای از دیگر نفر چند و شهیاد دیدمشان،
  کنار اوباشش

 
 و بودند، شده جمع سیار فرویسر فالفل دکه

 .خوردن برای نه البته

 

 .کنم وصول را چکم بود وقتش
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 نزدیکشان بلند گام چند با گفت،یم چه مرد نشنیدم دیگر
 خورده تکان و شده قصدم متوجه اینکه از قبل .شدم
 .سقف روی پریدم و کاپوت باالی دویدم باشند

 

 از اشناله صدای ندارند؟ جان هاماشی    گویدیم کیس چه
ی  .شنیدمیم پایم زیر را غافلگت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دو با شهیاد .چرخاندم دستانم در واردایره در را میله
 ماشی    قدیمیک در بااحتیاط و رساند من به را خودش
  .شد متوقف عزیزش

 

 .کردم تماشا را ترسش پوزخند، با و شدم خم سمتش

 بهت دب   وهوایحال !داش؟ آره، ...نیسبر  ایران که –
 .ساخته

 

 .پایی    بیا !دیوونه –

  ...اومدی خوب رو دیوونه –

 

 .پایی    سقفش از بیا ...خدا رو تو –

  این خودمم !کن باور .فهممیم رو حالت –
 
 لعنبر  قراضه

 .دارم دوست رو

 

 .کردنیم رحم من به کسهیچ وقبر  همآن نبود، رحم زمان
 .کوبیدم شیشه به محکم و بردم باال را میله



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بردم باال دوباره را میله شنیدم که را شهیاد فریاد صدای
 :زدم عربده تهدیدکنان

 .کنمیم پودرش یا دییم ومن پول یا –

 

 .افتاد تمنا و خواهش به

 .پایی    بیا !عوض   دم،یم !دمیم –

 

؟ پس _  یم که کردی فرض چ   ومن یک 
 
  ام؟دوب   یک

 ...برگشتم ...بودم رفته –

 

 غش بود نزدیک .بردم باال تهدیدش برای دوباره را چوب
 .لرزیدیم حساب   که صدایش کند،

 

  هروقت .فقط کن ولش !مادرت جان –
 

 .دمیم وپولت بگ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نشست لبم روی خندیکج

 برات توننیم همه نداره، کاری کردن عوض شیشه یه –
، عوضش  .بیاد باید واریزم اساماس نشده دیر تا ویل کی  

 

به جلوی بخواهد انگار بود، آورده باال را هایشدست  امض 
د را  .بگت 

 برم باید بریزم؟ برات چطور رو میلیون بیست چطور؟ –
  .بانک

 

 برعکس و باگذشت، خییل چون کردم، اونجاشم فکر –
 .دمیم وقت بهت فردا تا آدمم تو

 

ی  .کشید را شهیاد بازوی و شد جدا رفقایشان بی    از دختر

 ندادی؟ رو پولش !این؟ گه،یم چ   –
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 :زد غر دختر  به برنداشت میله از را نگاهش

  قیمت تومن بیست !کیا کن، ول –
 
 کاوه ...سگمه لونه

 .داره حسابخورده باهاش گفت

 

 .بود تنش جی    شلوار و صوربر  هودی یک دختر 

 !کو؟ کاوه خود –

 

 .داد تکان برایش دسبر  کالفه مخاطبش

 .بود اینجا االن گوریه، کدوم دونمیم چه –

 

 .آمد سمتم العملمعکس از تردید با قدیمنیم شهیاد

 رس رو ودلیتدق خوای،یم پول !حساب   مرد آخه –
؟یم خایل چرا ماشی     کب 

 

 
 
 .شد کشیده باال تنفر با لبم گوشه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردی فرض زرنگبچه رو خودت اومد دردم چون –
  مال چک

 
 منم رو حسابخورده اون درضمن، .پیشه هفته

کاوه با  .دارم مستر

 

  به
 
  شیشه

 
لب ...من نیشخند به و کرد نگاه ماشی    شکسته

ها مثل را هایش  بخورم قسم توانستمیم کرد، جمع دختر
 .افتدیم راه اشکش االن

 

، وقت هاآدم
 
یم آرام را خودشان دیگران، تحقت   با درماندیک

 .کردند

 بخورم؟ رو تو مثل بدبخبر  پول باید چرا من آخه، –

 

 آره؟ بدبختم، من –

 .کوبیدم شیشه روی دوباره و بردم باال را میله

 

 و شد عمیق که هایشنفس .ماند باز بهت از دهانش
  .دوید باال ماشی    از و زد حرکبر  خودش از باالخره منقطع،



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

به تعادلم اما نداشت، وزب   کرد، پرت من روی را خودش
 .شدیم پرت زمی    روی سقف از باهم و خورد هم

 

 .کردم زمینش قفل وزنم سنگیب   با و چرخاندمش درجا
 :زدم عربده صورتش در و کشیدم جلو را رسم

 

–  
 
  آره؟ سگ، لونه

 
فب   مرتیکه  ...رو بدهیم باهاش من رسر

 

 کشیده پویلب   خاطربه که هاب  مکافات تمام لحظه آن
  ...آمد چشمم جلوی بود

 

 ...کوباندمش زمی    به و کردم بلندش گرفتم، یقه از

 جنون و خون را چشمم جلوی کوبید،یم قدرت با قلبم
 .بود گرفته

 

 ...زد جیغ زب  



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .زدم زمی    به ترمحکم و کشیدم باال رسش

 

 
 
به  نباید که بودم داغ قدرآن.خورد پهلویم به محکیم ض 
  .درآمد هایمدنده داد اما کردم،یم حس را درد

 

 .بود جاکش کاوه   خود پرید، باال درجا رسم
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ب  .خورد کمرم روی رحمانهب   و ترمحکم بعدی لگد ض 

 

 افتاده راه دماغش آب انداختم، تنم زیر مرد به نگایهنیم
 .خواستنیم بیشتر  ِ  کتک بود،

 

  به
 
ببه و زدم پوزخند مفلوکش قیافه  کردم، رهایش ض 
 .بود کاق   او مثل ایتفاله برای

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 گره داشتم توان که جاب   تا را مشتم .ایستادم پاهایم روی
 یک مثل رسش کوبیدمش، کاوه صورت به ناغافل زدم،

 .شد کج سمبر  شکستهگردن عروسک

 

 از سهیم انگار هم او اما خورد، گره درد از صورتش تمام
  .نیامد کوتاه نکشید، عقب داشت، جنونم

 

 بود گرفته نشانه را کجا خورد، گردنم حوایل جاب   مشتش
 .نفهمیدم

 

ت بود، آورده ناری رس که بالهاب   تمام  در را خشم و غت 
 به اما کشید، باال دوباره را مشتم و آورد جوش به تنم

  ...پیچید بازویم در درد نرسیده، مقصد

 

  از
 
 بود زده مرا چوب با که موفرفری پرسیک چشم گوشه

ی و مکث از کاوه .دیدم بعدی مشت شد، جری امغافلگت 
  ...کرد پرت صورتم به را اش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

م تنها که درک به بودند؟ نفر چند   !انداختند گت 

 

 ندادم، امانش کردم،یم ول را مردک اگر نبودم پدرم پرس
 توروق و ترق صدای گرفت خوشگلش فک به که مشتم

وف  .شنید شدیم را هایمغرص 

 

 
 
به  را مغزم تا و خورد رسم به اما چوب، بعدی چوب ض 
 .رفت سیایه چشمم .داد تکان

 

 و جوانمردانه دعوای که افتادم گت   هاب  شغال جمع وسط
 .نداشت معب   برایشان تنبهتن

 

 ایزنانه جیغ صدای همه، از ترخوردکناعصاب وسط آن
  .زدیم داد که بود

 

 .بزنند چوبم توانستندیم خواستیم دلشان هرچقدر
  از را دستم

 
  .کردمنیم جدا کاوه یقه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 دختر  شد، متوقف همانجا بردم باال که را بعدی مشت
  .انداخت ما وسط را خودش صوربر 

 

 را کاوه .نداشت جاب   زن روی کردن بلند دست مرامم در
 .کرد آزاد را اشیقه ناچاربه انگشتانم داد، هل عقب به

 

 :کرد جیغجیغ دختر 

 .دارن شعور بیشتر  گاوا خدا به !گاو گاوید، –

 

  زیر
 
 .بود کرده ورم و قرمز کاوه چانه

 از که عرق یا بود خون دانستمنیم دیدم،نیم را خودم
 .افتاد راه پایی    به گردنم

 

 سمتم و کرد پیدا جرئت ام،کشیده کنار دید که شهیاد
 .ایستاد جلویش که بود دختر  باز و ...آورد یورش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

نش بیان صدوده، بزنم زنگ وایسا !کیا کن، ولم –  بت 
 !رو عوض   ولگرد
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 .کردند ورم عصبانیت از توهینش شنیدن با گردنم هایرگ

 

 براش خوام،یم رو حقم خور؟مردممال تو یا ولگردم من –
 .کردم کار

 

، به دختر  .زد اششانه به ایض 

 کارش از بار صد دیدم خودم !شهیاد ودهنت ببند –
 .کردی تعریف

 

 :دادم را جوابش زنانعربده هم من

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 برای بودم، طرف تو با من داشت؟ ما به دخیل چه کاوه –
 .کردم کار تو

 

 .خوردهپول ما واسه ثروته، پاپبر  تو واسه که اوب   –

 

 .بردم یورش سمتش

– ،   آبادته، و جد پاپبر
 
 !قالتاق مرتیکه

 

 .کرد امحمله ست   را خودش دوباره دختر 

 .کردم اکتفا فریاد به

 کاری من واسه کردنت پیدا !قایط قایط !خطم ته من –
 خایل حسابت اگه بانک، برمیم رو چکت صبح فردا .نداره
 .کنه رحم بهت باید خدا باشه

 

 نگاهش داخل ترس همان پرید؟ رنگش که دید را جنون
 .نبوده نتیجهب   کارم بدانم که بود کاق  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خروچ   سمت و کردم پشت  نینداختم، نگاه حبر  کاوه به 
 .رفتم پارک

 

 چشمم داخل خون تا کشیدم امپیشاب   روی را آستینم
 .نرود

 

 .آمد رسمپشت اما دختر 

 زیر خوردن آب مثل رو رست بخوان اینا شدی؟ خل –
 .کی   یم آب

 

 :داد جواب محکم و قاطع

  !خوامیم رو حقم –

 

 .برسد من به تا آمد تندتر کیم

 استخر از رو ناری اومدی آچار با اونشب بودی تو –
 .بره یادش آدم نیست جوری تقیافه نه؟ مگه بردی،

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !کارت رد برو بزن، رو حرفت –

 .ناری رس شکسیر   به راجع گفت، بهم رو چ  همه ستار –
 .نیست شونکله تو عقل پرسا این

 

 .برود و بکشد را راهش تا ندادم را جوابش

 بیایم خواستیم بار چند .بود ناراحت خییل ستار –
 ....عذرخوایه

 

 .نیومدید که بهتر  –

 .برگشتم عقب به کاوه صدای با که بودم رسیده ماشی    به

 

 .کشید گردن برایم

 کجاست؟ ناری –

  چه؟ تو به –

 

 .نشست خون به اشکردهورم چشم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .دهنیم رو جوابم نگرانشم، –

 

 .خوادنیم چون دهنیم رو جوابت –
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 .زد کمرش به را دستش

ی یه –  زنگ .شونخونه در رفتم پیش روز چند .شده خت 
 موندم، دوروبرا همون غروب تا .بود تاریک جاهمه زدم،
 ...ناری .نیومد کیس

 

 زنگ شب ناری اشگ هایچشم کشید؟یم را ناری کشیک
  .آمد یادم فطرتپست این زدن

 

 خوانده بیچاره دختر  گوش در که اراجیق   به کردن فکر با
  بود،

 
اره چشمانم برابر دیوانگ  .کشید رسر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون جیبم از را جیب   چاقوی ثانیه صدم چند ظرف  بت 
  .گذاشتم گلویش زیر و آورده

 

  ضامن، شدن آزاد صدای با
 
 گلویش روی را چاقو تیغه

 .دادم فشار

 

 .بکشد عقب خواست ترسیده شد، تمام که بهتش
  .کردم است   چنگم در را گردنش

 

 :غریدم وحشیانه دندان الی از بود، شده قفل فکم

ه !قربر بچه ببی    –   مثل هاریه یه اونم داره، صاب دختر
 صبح تا من ترسوندیش، و زدی زنگ که هم شب   اون .من

 فرض زده رو شاهرگت ببینمت دوروبرش .بودم پیشش
 .کن

 

ک  .پرید پایی    و باال کنانجیغجیغ دختر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ولش !وخودت نکن بدبخت !!چاقو !احمق کن، ولش –
 !کن

 

 هایشقیقه کنار از عرق دادم، فشار را کاوه گردن
 .گرفت راه صورتش روی اشجوگندیم

 

 داری؟بریم ناری رس از دست –

چشم دهد، تکان تأیید عالمتبه را رسش نکرد جرئت
  .کرد بسته و باز را هایش

 

 کههمانجاب   حنجره، روی دقیق بود، گلویش زیر چاقویم
  .کردیم تهدید آن با مرا ناری

 

ت هجوم از مغزم  استفادهب   و افتاده کار از جنون و غت 
ب  ب   مثل بود، شده ر  ...هزارپاب   ارتفاع در اکست 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

بریم را چاقو باید بود، شده تمام ترساندنش برای کارم
  ...دادنیم را فرمانش رسم در کیس اما داشتم،

 

 :زد جیغ گوشم کنار دختر 

 ...ناری خاطربه .نکن بدبخت رو خودت !کن ولش –

 

 نبوسیده ...را اشخنده بودمش، ندیده هفته این
  از قلبم ...بودمش

 
 ...ترکیدیم داشت دلتنگ

 

 :کرد التماس اشک با دختر 

 .داره گناه ناری ...مادرت خاطربه –

 

 و خورد زمی    به چاقو .افتاد تنم کنار و شد حسب   دستم
 .فرورفت زمی    در راست

 

  .نخوردم تکان .شد کاوه هایدست است   امیقه وقبر 

  از شدمیم خالص کاش
 
 ...ناریب   زندیک



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 ...خیال میان شدم شناور و گنگ بریده، زمان و مکان از

 

  .دیدمشیم شاید ماندم،یم دانشگاه نزدیک رفتمیم فردا

 

 به قرمز، بود، گرفته را چشمانم جلوی ایپرده نه؟ مگر
  خون رنگ

 
 .دلتنگ

 

 شدن بسته و باز جزبه باالخره .زدیم فریاد صورتم در کاوه
 .دادم تشخیص هم را صدا دهانش،

 

،یم چاقو من برای –  میارم رست بالب   خواب؟کارتن کیسر
  .بخوری خنک آب زندون تو وقت چند تا که

 

 .دیوانه یک آزادی به بلند، خندیدم؛



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

سون، زندون از ومن –  خاطرشبه برسه پاش !ژیگول نتر
 .کشمیم حبسشم کنم،یم پارت و لت

 

 .بریس حبست به کشیدنت چاقو همی    واسه دارم وکیل –
 !کیا؟ نه مگه .دارم هم شاهد

 

ی من –  .ندیدم چت  

 

 تفاوتب   و دادم تکیه کاپوت روی را امشدهسنگی    تن
 .شد چهارتا تعجب از کاوه هایچشم که کردم تماشا

 

، یعب   –  کیانا؟ چ 

 .کرد نگاهش مستقیم و کرد گره سینه به دست دختر 

 

ی گمیم –  بالب   هر .هیچ   !دعوا نه چاقو، نه .ندیدم چت  
 پولش بدم؟ شهادت بیام حاال آوردین، رسش خواستی   یم



ر خریدز  بانوی بارانی  

شدوست ندادید، رو  فحش کردید، وداغوندرب رو دختر
 غلیط چه ...گفتید بهش رسیده دهنتون هرچ   دادید،
 نکردید؟ که مونده

 

 .کشتیم ومن داشت عوض   این –

 

 .انداخت باال شانه تفاوتب   دختر 

 !ایزنده –

 .داشتم رو هوات همیشه من .رفیقیم –

 

 لو رو دوستش من حاال که داد لو رو ستار نارین مگه –
  بدم؟

ا
 ستار گوش بیخ از گفبر یم نبودی تو خود مگه اصل

ی من هم حاال شد؟ رد  .ندیدم چت  

 

 :زد ترسر  و من سمت برگشت

؟ جدید گند خواییم !دیگه برو –  بزب 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  !پررو شانهمه

 .رفت باال کاوه شایک صدای

 برام االن رسم،یم دادت به من گرفتاری و بدبخبر  موقع –
؟یم ستار ستار،  کب 

 

 ...گذشته رسم از خطری چه فهمیدمیم تازه من

  اگر
 
  چه؟ کشتمیم را مردک واقعا

 

 بحثشان وسط .نبود اعتباری خودم به .کردیم دق عبدی
 .ماشی    داخل تا کشاندم و برداشتم کاپوت از را امتکیه

 

، ساعت   از بعد باشد، زده را شاهرگم کیس انگار
 

 دیوانگ
 .بود نمانده تنم در خوب  
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 جروبحث صدای هفته تمام برعکس برگشتم، که خانه به
  .آمدنیم

 

  هایمانوسیله
 
 اجازه حمیده بود، شده ریخته حیاط گوشه

  داخل را آنها نداد
 
یم، براقش و تروتمت    خانه  محبتش ته بت 

  .رویشان کشید که بزرگ نایلون یک شد

 

 هوا که ایجمعه اولی    شد قرار زد، زنگ هم فرزانهخاله به
 .بشورند را هاوسیله باهم بود خوب

 

 
 
 یک خانه

 
  .کودیک از عمرم قدمت به ساخت،قدییم طبقه

 

سگ فقط اطرفش ساخته، را اینجا وقبر  گفتیم پدرم
 ایمحله حاال اما خانه، وتوکتک و بودند ولگرد های
ه هفتاد از ساکناب   با داشت شلوغ  .تت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  از
 
 که دیدم را عبدی شدم، رد که حیاط داخل بزرگ کپه
  .کردیم هرس را انگور هایشاخه

 

 رها دستش از باغباب   قیچ   افتاد، ظاهرم به که چشمش
 .خورد زمی    به و شد

 

 ریختیه؟ و رس چه ...این کردی؟ تصادف –

 

ی از نفسش   .ماند تمامنیمه و نیامد باال غافلگت 

 

 بازویم و رساندم به را خودم گرفت کمرش به که را دستش
 .پیچیدم دورش به را

 

؟ کار گفته تو به یک –  داری؟ جون خییل کب 

 باشم؟ نداشته وال و هول روز یه ذارییم مگه تو –

 

 :پرسید دوباره .کردم هدایتش خانه سمت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !کوبوندی؟ جاب   وماشی    –

 

 !نه –

مش باال پله از کردم سیع  .بت 

؟ دعوا –   گرفبر

 

 :زد ترسر  .بود گویا سکوتم

 بو رسر  دنبال شو پا روز هر داریم، بدبخبر  کم خودمون –
 !بکش

 

؟ خودت – ؟ خوب   سالم چ   درختا برداشبر  قیچ   هسبر
 .کب  یم هرس رو

 

  :زد فریاد فندق خانه به ورودمان با

 !سیب !ناری !ناری–

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  بود شده !محلب   مرغ
 
 هم سیب   هیچ با من، دق آینه

 داغ و زدیم صدا را او فقط بست،نیم را اشکوفبر  منقار
 .گذاشتیم درد روی

 

 .زد پس را دستم عبدی

ل –
َ
 بال و شاخ کیل درخته !کردی بغلم نشدم که ش

 !دودور ددر دنبال شهمه که هم حمیده این .داده اضافه

 

؟ کار توب  یم کارگری؟ تو –  کب 

  از خواستم
 

 :گفت تندتند که بنشینم خستگ

 

ه خون که هم رست خاکه، همه لباست نشینیا، –  رسر
 سه کردی کثیف رو خونه ببینه بیاد !حموم برو .کرده

 .بزنه غر باید ساعت

 

 بود؟ همی    اشپدرانه محبت ته

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  به تف
 
  در !زندیک

 
 وپایماندست مهمان مثل خودمان خانه

  .کردیمیم جمع را

 

 را خودش طالق رس اشبازیودلدست این با هم عبدی
 .بود کرده خانمانب   عمری آخر
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کردهورم رس دیدن با آمد که حمیده عبدی، ترس برعکس
 .کند غش بود نزدیک ام،

 

 را رسم تا بنشینم کرد وادارم زوربه .آورد بتادین برایم
 .کند ضدعفوب  

 

 عجیب چسباندیم باند رسم به مادرانه و احتیاط با وقبر 
  .شد تنگ برایش دلم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

خاک همیشه که هاب  وقتآن ترها،قدیم مثل بودیم شده
  .بستیم را هایمزخم و آمدمیم خانه به زخیم و آلود

 

 بود سؤال از پر .چسباند سکوت در هم را چسب آخرین
نیم را ناری رساغ همیشه برعکس حبر  .پرسیدنیم و

  .گرفت

 

 و بیاید مشهد از اشخواهرزاده بود منتظر کنمیم فکر
د، او از را اخبار  را خاله نذر که زیارت بود رفته رضا بگت 
 .کند ادا نشاب  آتش در اشقبویل برای

 

 کمکم .رفتم اتاقم به و انداختم باال را ایژله مسکن قرص
 .دادیم نشان را خودش داشت بدنم درد

 

 .خوابیدیم تخت روی عبدی کردم، پهن را تشکم

  .شود گرم چشمم ماندم منتظر و کشیدم دراز

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را خوابش یا ناری، بود شده ذهنم تمام گذشته وقت چند
یم فکر بودم آورده رسش که بالب   به بیداری در یا دیدمیم

  .کردم

 

 که بود رسیده آسمان سقف به آفتاب روز آن فردای
 دعوا بدنم شاید یا بود هامسکن تأثت   یا شدم؛ بیدار
 شده اهل کرده، فراموش را شدن یقهبهدست و گرفیر  
 .بودم

 

ون خانه از و برداشتم را چک   .زدم بت 

 

یم شد ریخته خودم حساب به و نقد بانک، در وقبر 
 !فلور به زدن زنگ چیست، امبعدی حرکت دانستم

 

 :گفتم تماس، شدن وصل محضبه گرفتم، را اششماره

 .بریزم رو پولت بده حسابشماره –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بود دور و گنگ بیاید، چاه ته از انگار صدایش

 .ببینیم رو همدیگه بذاریم، قرار جایه عرص –

 

 .فرستمیم رو واریزی فیش عکس نیست، الزم –

 

 :داد جواب حوصلهب  

؟ هاتسفته –  اولی    برای که ایکافه بیا خوایش؟نیم چ 
 .دارم باهات مهم کار یه .گذاشتیم قرار هم با بار

 

 .کرد قطع را تماس

  در قرار .فهمیدمنیم را منظورش
 
 چه دیگر باراولی    کافه

 .بود ایصیغه

 

  .ببینیم را همدیگر نبود احتیاچ   کاش

 

 
ا
ی نکند اصل  چند !بگوید خواستیم ناری درباره   چت  
 .نداشتم حالش از خت   شدیم روزی



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 بدانم که شناختمشیم آنقدر بود، مشکوک فلور قرار
 .است بودار حرفش

 

  ویل
ا
 که بود مانده بال کدام کند؟ چکار خواستیم مثل

 باشد؟ نیامده رسم

 

 و گرفتمیم را جهنیم هایسفته دادم،یم را چک رفتم،یم
 .شدمیم خالص همیشه برای

 

 داشت کمکم ماندن بیکار برگشتم، خانه به ناهار برای
   .شدیم کنندهدیوانه

 

وع برای کردمیم روزشماری  .آموزیسر  هایدوره رسر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یده به هنوز رفتم، کافه سمت چهار ساعت  بودم اشمتر
 .دیدمش که

 

 و الغرتر هم قبل از حبر  ...شدیم رد خیابان از داشت
  ...بود شده نزارتر

 

 که تنفری خاطربه را خودم و سوخت برایش دلم ایثانیه
 .کردم رسزنش دادیم جوالن امسینه در

 

 کیم او شاید بودیم، گناهکار اندازه یک به هردو، ما،
 .بیشتر 

 

 بیشتر  گشتمیم هرچه ویل نبودم، معصوم بی    این هم من
  که رسیدمیم نتیجه این به

 
 به فلور که اجبار طوق کفه

  .بود ترسنگی    انداخت گردنم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

هایش یادآوری با ی اشتهای رابطه، حی    تحقت   و ناپذیرست 
  ...اشبیمارگونه

 

 کنانغرش قدییم ماشی    دادم، فشار گاز روی را پایم
 ...کرد پرواز

  .کردم ترمز پایش کنار

 

 را هایمشب توانستیم عمر آخر تا اشزدهوحشت نگاه
 .کند گرم

 

 مت    پشت کنم، پیدا پارک جای تا .خورد گره ابروهایش
ون به و نشسته  .بود زده زل بت 

 

 :پرسیدم نشسیر   محضبه

 آوردی؟ رو هاسفته –

 

سونیم نکن سیع دیگه –  !بتر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .زدم پوزخند لذت با

 

 .کرد باز را مت    روی سیاه کیف

ون را پاکبر    .گذاشت مت    روی و کشید بت 

 

 و باز را او پاکت .رساندم سمتش هاپولچک پاکت هم من
  ...کردم برریس را هاسفته

 

 از که ایمرده مثل ترسناک، طرزیبه رنگش، ...فلور اما
ستان  ...بود پریده باشد کرده فرار قت 

 

 شدی؟ شکیل این چرا تو –

 .پنجره سمت چرخاند نگاه

 

 تموم برام تو .بود عایل چ  همه !یاشار؟ شد، چ   هویه –
  ...ساواش و من .رسیدمیم آرامش به داشتم ...بودی شده

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .بست را مشتش و گرفت داغ فنجان روی را دستش کف

 

 :داشت ادامه ویل شده، تمام حرفش کردم فکر

 

 خواستمیم یعب   ...یعب   .ببخشمش تونستم کردم فکر –
 ...خدا به .ببخشمش بعد و کنم اذیتش
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 که بیمار خودش مثل کرد،نیم خنک را دلم فلور بغض
 .نبودم

 

 کردم فکر منم .کرد قایمش ابد تا شدنیم رو مونرابطه –
 .شهیم

 

ده تنفر از هایشلب  .شد فرسر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 پدرم !بود تو تقصت   ...شدینیم دوست باهاش تو اگه –
 .درآوردی تو رو

 

 :پرید دهانم از بلندی خندتک

  به زد گند یک بعد –
 
 !من؟ زندیک

 

  .چشید را اشقهوه از قلب   باالخره .انداخت پایی    را رسش

 

 آنکه عجیب و گفتم،یم هم من زد را حرفش او که حاال
 .بزنیم شدنیم دیگری کس به را هاحرف این

 

 شاید ...کردم فکر خییل زندگیم به ناری اومدن از بعد –
ین  تو گذاشبر  ومن که بود وقبر  مال نامردیت بیشتر
  بود، شده واریز پدرم عمل پول .منگنه

 
 تونستمنیم عمرا

 .دادی رو پیشنهاد اون تو یهو بدم، پس رو قرضت

 

 
 
 .شد پر چشمانش کاسه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دیگری چت    دردش .کند دفاع خودش از که بود نیامده
 .بود

 

 ...زنهنیم حرف باهام ...خونه نمیاد –

 

یم دهد اخطار و بیاید کیس تا کردم، روشن سیگاری
 !شاید ،شوم آرام شاید و بزنم پک چند توانستم

 

 ...من تکلیف، جشن بردمش من ...کردم بزرگش من –

 

 .کرد قطع را حرفش بلندی و خشک عق

 ...پریدم جا از

 

 جلوی دیگری و شد چنگ گلویش روی دستش یک
  ...دهانش

 ؟...شده چ   –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...سازهنیم بهم ...رسترالی    –

 ...زد عق دوباره

 

 کوفتیه؟ چه دیگه اون –

 ...بخشآرام ...آرام –

ی نفر دویگ رس  .چرخید ما سمت کافه مشتر

 

ون را فلور هایپولچک از یگ  مت    روی و کشیدم بت 
 هاسفته و او کیف داخل را پاکت خود بعد، و گذاشتم
 .من جیب داخل

 

ون بریم شو پا –  .نداره رسویس اینجا .بت 

 

م را دستش زیر خواستم .شود بلند توانستنیم  بگت 
 !جهنم به .کشید کنار را خودش

  



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون تند و خورانتلوتلو و گرفت دهانش جلوی را شالش  بت 
 .رفت

 

  که وقبر 
 
 صدای با و شد خم نشست، جدول گوشه

  بود خون و زردآب که را دهانش محتویات بلندی
 
 گوشه

 .آورد باال خیابان

 

 ۳۶۱_پارت#

 

 ناری#

 

  به
 
 یک .بودم برده پناه ژیوار اتاق به خواندن درس بهانه
ون از صداب   شدیم ساعبر    آمد،نیم بت 

 
ون حتما  و رفته بت 

 .بودند نشده مزاحمم روز چند این عادتبه

 

  همیشه از مهجورتر امگویسر 
 
 فلور .بود افتاده مت    گوشه

 ...بار این ویل .کنم بالکش شدم مجبور زد، زنگ بس از



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

یان از را قلبم صفحه، روی نام دیدن   جدا حیاتش هایرسر
  ...انداخت کار از و کرد

 

 من به وقت چند این .شود خاموش گویسر  تا ماندم مات
 ...بار یک حبر  بود، نزده زنگ

 

قابل در یم را صدایش اگر بودم؛ حالتم ترینبیب  پیش غت 
 .آمدبریم من از کاری هر شنیدم،

 

 :رسید اساماس

 .دارم کارت بده، جواب –

 

 :کردم تایپ تند و برداشتم را گویسر  

 !نداری من به ربیط هیچ دیگه تو – 

 

؟ فلور –  نداره؟ بهت ربیط چ 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !جفتتون – 

 نامربوطه؟ بازم باشه، بیمارستان فلور اگه –

 

 رس بالب   خودش اگر بود؟ آمده رسش بالب   نکند فلور؟
  چه؟ بود آورده خودش

 

غصه باقر  به هم را وجدانعذاب بار خواستنیم که عمه
 کند؟ اضافه هایم

 ها؟ بود؟ شده مریض نکند یا

 

 .نداشتم پرسیدن جرئت حبر  دستم، داخل گویسر  به زدهزل

 .آمد بعدی اس

 

  و بیمارستان آدرس
 
  .گرفته درد شمعده :جمله

 

 روی که زب   بیماری تحمل من شد،یم زیرورو هم دنیا
  چه؟ یاشار دیدن اما نداشتم، را بودم شده بزرگ پاهایش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 
ا
یم قرار باهم هنوز کرد؟یم چکار فلور پیش اصل

 گذاشتند؟

  و حرص از
 
  .پیچیدم خودم به بیچاریک

 

 تا شوم؛ بلند بتوانم تا گفتم زور خودم به هم آخرش
  !ممنوع خیال و فکر بیمارستان به رسیدن

 .گشتمبریم ساعتهیک و رفتمیم

 

  .پوشیدم لباس و شدم بلند واررباط

  .برد ماتم خودم دیدن با آینه جلوی

 

، فروغ،ب   هایچشم با الغر، ایغریبه  به زدهزل غمگی  
 .بود ریخیر   اشک آماده   من،

 

 و کردمیم پیدا باید را آرایشم هایوسیله کوچک کیف
 رنگ این از را صورتم

 
  ...آوردمدریم پریدیک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 چه؟ برای آرایش

 بیداری؟شب از شده سیاه هایمچشم زیر که نبیند تا 
  شده؟ زرد صورتم

 

  کردم؟یم پنهان را روزم و حال باید چه برای
ا
 بگذار اصل

 .اندآورده روزم به چه که ببینند
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 به .رفتم بود داده که آدریس به و کشیدم رس به را شال
  .شده منتقل بخش به گفتند زدم، رس اورژانس

 

ش و اورژانس از خروج راه نگهبان  ساختمان به میانت 
 .داد نشانم را اصیل

  .بود درختکاری و وسیع بیمارستان حیاط

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را خودم آشنای که برداشتم ساختمان سمت قدم چند
 .کردم پیدا

  .بود نشسته درخبر  زیر وردی، در نزدیک نیمکبر  روی

 

  رسش روی باند دیدن با
 
 وسط شد، فراموشم هاگالیه همه

  .ماندم مات حیاط

 بود؟ آورده خودش رس بالب   چه !ابله مردک

 

 بیمارستان ورودی سمت مدام باشد رسیدنم منتظر انگار
  .کشیدیم گردن

 .پرید جا از دیدنم محضبه چرخاند، که را رسش

 

  .آمد سمتم

 ...ناری سالم، –

  .آمدنیم حرفم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دل ساعت هزار دیدارمان آخرین از
 

 تجربه را شکستگ
  یک نگران حاال و کرده

 
 حیاط وسط شکسته، پوک کله

 .بودم ایستاده صدایش دلتنگ بیمارستان،

 

  .کشید پایی    لرزانم هایچشم نزدیک تا را رسش

ی –  .بود کوچیک دعوای یه !نیست چت  

 

 .کوبیدم اشسینه به کیف با

ی، وقبر  فقط – یه؟ یه بمت   دنبال مدام !گنده مرد چت  
 .دعواب  

 

  کوچگ لبخند توبیخم، از
 
  .نشست لبش گوشه

  !دختر  گرفتم، دعوا یک من آخه –

 

 .گرفت صدایش .چرخاند چشم صورتم در

، ...ناری بود، شده تنگ برات دلم –   نیسبر
 
 سخت زندیک

 .شده



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .کردیم تکهتکه را قلبم جستجوگرش نگاه

 ...رنگت چرا تو –

 

 .شد تاریک نگاهش ماسید، لبش روی لبخند

  ...منه تقصت   –
 
  ...شهمه همه

 

 چرا کردیم یادآوری من به بیمارستان، بزرگ تابلوی
  .آنجایم

  عشق
 
ی و آورده را امعمه امزندیک   .بود کرده بستر

 

یک ببخشید، !نه  من آخرش !همرسش؟ اش؟جنیس رسر
 .درنیاوردم درپیچپیچ هاینسبت این از رس

 

 .داشت را سال آن زمستان برف اولی    رسمای صدایم

 کجاست؟ فلور –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .خوابیده گفت پرستاره زنان، داخیل –

 

  .کرد عوض را حرف

هیم ازم رو رساغت بابام –  ...شده تنگ برات دلش اونم .گت 

 

مرد بود؛ بلد را ضعفمنقطه  ...امداشتب  دوست زبانتلخ پت 
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ی برای  و کشیدم عقب را خودم شدن، سست از جلوگت 
 :پرسیدم دارنیش

 بینید؟یم رو همدیگه هنوز پس بودی؟ فلور با –

 

 .پرید باال پیشاب   تا ابروهایش

 ...فقط !نه عبدی، جون به –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 قسمش به توجهب   .نشست هایملب روی ناباوری پوزخند
 :زدم طعنه

 

، پیشش خواییم اگه –  به رسیه .شمنیم مزاحم بموب 
  .رمیم زود و زنمیم مریضت

 

 .خورد چی    بلندش پیشاب  

 یهو بدم، پس رو پولش بودم رفته !ناری نشو، انصافب   –
 جون چشمام جلوی که کردمیم تماشا اگه .آورد باال خون
 و؟من کشیدینیم سیخ به خودت بده،

 

  .اولته عشق باشه هرچ   .کردی خوب !نه –

 

به  .نشست صورتش به درد زدم، کاری را ض 

  .نبود که دوب  یم خودت نبود، عشقر  –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .او از حاال و بودم پرسیده خودم از روز چند این تمام

 چرا؟ !یاشار من، چرا –

 

 ...بعد و کرد تماشایم مردد کیم ...ماند باز دهانش

 

،یم غرق داری وقبر  –  رو خودت خودت، اگه حبر  یسر
، انداخته آب توی  نفس به رد دست وقتهیچ بایسر

 .داشبر  رو نفس همون حکم برام تو .زب  نیم کشیدن

 

  .نکنم بغض نتوانستم

 بریدی؟ رو نفسم و بودم نفست –

 

 گرفته صداب   با بعد کرد، تماشایم مبهوت فقط ثانیه چند
  :کرد زمزمه

منده ابد تا –  !ناری تم،رسر

 

منده فقط و شکسته را قلبم  .شدم تلخ و تت    و تند بود؟ رسر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 !خواستم خودم !خودت مال کوفتیت، وجدانعذاب –
 یه فهمیدم بشناسم، رو آدما شدی باعث .نیستم پشیمون

 !باشه نامرد تونهیم چقدر مرد

 

حماقت به بار هزار چند روزی فهمیدنیم وقتهیچ کاش
  .شومیم متالیسر  درون از و کنمیم فکر هایم

 

 .ریخت کالمم به و شد زهر چندروزه عذاب تمام

  ...آشغایل خودخواه یه فقط تو –

 

 شده  برجسته هایرگ توانستمیم .کرد گره سینه به دست
 .بشمارم را ساعدش رو

 !نکن تحقت   !ناری نباش، اون مثل –
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ر خریدز  بانوی بارانی  

  به درد هجوم از امسینه
 
 .رسید انفجار آستانه

 رابطه معمه با که آشغایل عوض   یه تو !هسبر  !هسبر  –
 ...با بعد و داشت

 

 !بود زنم اون نبود، کثافبر  هیچ –

 

  .شد ناپدید ایثانیهبه حیاتم عالئم تمام

 نفس که باری آخرین انگار کردم، تماشایش وارهسنگ
 .بود دور ایافسانه کشیدم

 

 :کرد زمزمه درمانده و پشیمان زارم حال دیدن با

  ...ناری –

 

 لب در ریزی لرزش شد، ظاهر حیات عالمت یک باالخره
 .پایینم

 

 .آمد غریبه خودم، گوش به صدایم



ر خریدز  بانوی بارانی  

  با نگفبر  .کردی قایمش ازم !تو !تو –
 
 .خواب  یم من عمه

 

 از .بودی تو اونم خوابیدم، زن یه کنار باریه فقط من –
 سکس باهاش خوابیدم،نیم تعمه با من علیم لحاظ
  !داشتم

 

 .حاال همآن بافت،یم فلسفه برایم

،یم من به باید –  !عوض   گفبر

 

  به محکم دست کف با
 
  با و کوبید خودش سینه

 
 درماندیک

 .برد باال را صدایش

  تو دیدم که اویل روز همون !گفتم من –
 
 پیش ما، خونه

  .بهت گفتم پدریم

 

 :داد ادامه و کوبید قلبش روی ترمحکم دوباره و

انسان حس اون و تو ویل ام،کثافبر  چه من گفتم بهت –
 بلند ودستم .ببیب   ومن لجن ته نذاشت مزخرفت دوسبر 



ر خریدز  بانوی بارانی  

سیدی کنم، خورد ودهنت کردم  تو ویل !بری گفتم !نتر
  .بهم چسبیدی

 
 تم؟عمه با گفتمیم باید حتما

 

  !من؟ رس زد،یم داد

 !کردنیم تمام بود، من از پرتر او دل

 

، بت ازش زندگیت تو که زب   گفتمیم بهت باید –  ساخبر
 خوشگلت دنیای نشدم راض   است؟ فرشته تو واسه فقط
  شدی؟ طلبکار کنم، خراب رو

ا
 چیه؟ حسابت حرف اصل

  اون
 
  به زد گه تهرزه عمه

 
  !من زندیک

 

  !شو خفه !شو خفه –
 
 .نیست هرزه من عمه

 

  .خندید تلخ و غمگنانه خشمم، دربرابر

 :کرد زمزمه مالیم و کرد خم شانه سمت به را رسش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 یه رست تو خرید، ومن که زب   از تو !ناری همینه، –
، هیوال  عمه زن، اون نکردی باور دلت ته هنوز ویل ساخبر
 !توئه مهربون و نازنازی فلور

 

 را خودش رویمروبه بریده  نفس مرد و افتاده هاپرده تمام 
  .داد نشانم قدرت، برای تظاهری هیچ بدون

 

  قلبم با توانستمیم
 

  .کنم حس را وجودش خستگ

 به و برداشت را ایزنانه سیاه کیف رفت، نیمکت سمت
 .گرفت سمتم

 

ش –  ماشی    پوالی !زنه از کردم بازخرید وخودم !بگت 
  .توشه

 

 .بزنم دست کیف به خواستمنیم

 .کرده معده خونریزی زنان، بخش بردن رو خانومتعمه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...رفت و گذاشت پایم کنار را کیف

 .داد نجات ما از را خودش گسست، را بند آخرین
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 در به پشت تخت، روی کردم، پیدا را اتاقش که وقبر 
  .بود خوابیده

 

 اندامش به بیمارستان صوربر  لباس دیدم،نیم را صورتش
 .آمدنیم

 

زب    پالستیک و ساک کیل وسط کناری تخت روی پت 
 و چرخیدیم تند و تند همراهش جوان زن و بود نشسته
 .کردیم جمع را هاوسیله

 

 ایلحظه .نداشتم شدن داخل یارای و بودم ایستاده در دم
 
 
  .لرزاند را پشتم فلور خواب در غرق ناله



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :گفت و آمد جلو جوان زن

ی –  خوای؟یم چت  

 

 :کرد ناله فلور

 ...آب –

 ...نه یا داد بهت شهیم آب دونمنیم –

 

 .گذاشت فلور تخت روی را آبمیوه پاکت

 واین داد اجازه دکتر  اگه شیم،یم مرخص داریم که ما –
 !بخور

 

 عجیب کردیم دیگری کار زد، پس را میوهآب دست با
 .برداشت را آن و کرد نازک چشیمپشت زن .بود

 

 اشتنهاب   و غربت برای دلم اما دیدم،نیم را فلور صورت
  .سوخت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  ...بود سخت ماندن بیمارستان در همراهب  

 

 کاوه تازه آمد، یادم بیمارستان در خودم تنهاب   شب آن
 در اینکه تا نیست، کنارم کیس کردمیم حس و بود کنارم
  و شد باز

 
 ظاهر چهارچوبش در یاشار نگران و اخمو قیافه

 .شد

 

 صدای با .شدم اتاق وارد باالخره و زدم کنار را گذشته
  .چرخید در سمت پایم

 

 ...او از من یا کرد تعجب ظاهرم از بیشتر  او دانمنیم

 ...ناری –

 

 .برسد من به اشدرازشده دست که آنقدرنه رفتم، جلو
  اشک

 
  .شد جمع چشمش گوشه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  :پرسیدم

 بیارم؟ آب –

 

 رورسی .گذاشت اشمعده روی و کشید پس را دستش
 .بود شده کج رسش روی صوربر  چروک و کوچک

 

 که هاب  مک و کک و شده زرد جاجابه سفیدش پوست
 اشرفتهتحلیل پوست زیر از شدندیم پیدا هاتابستان فقط
ون  .بود ریخته بت 

 

  به نداشتم، را اشناتواب   دیدن و ایستادن بیشتر  توان
 
 بهانه

ون آب   .خریدم گرم معدب  آب یک بوفه از و رفتم بت 

 

 .بود خایل هااتاقر هم از اتاق برگشتم، وقبر 
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 .زد تکیه تخت به و نشست شدنم وارد با

  .نشستم کناری تخت روی و دادم دستش به را بطری

 

د انگشتانش میان را آن  را دستش داخل بطری .فرسر
،ترک هایعادت چرخاند،  تاری    خ دنبال داشت نشدب 
  .گشتیم انقضا

 

  کیم کردم، نگاه قبیل مریض نامرتب تخت به
 
 ...بتادین لکه

 

،یم ومن یک –  !ناری؟ بخیسر

 

 برای حاض   کرده چرک دلم روی جوابش پرید، باال رسم
ون  .بود ریخیر   بت 

 

، ومن باید تو کنمیم فکر –  .بوده تو شوهر ببخیسر

ده درد از هایشلب  .شد فرسر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  کاش
 
یم نداشتم، او به دیب   هیچ وقتآن بود؛ مادرم واقعا
  ...ناله شکایت، کنم، توبیخش بزنم، داد رسش توانستم

 

 .دارم نگه بسته را دهنم که بودم بدهکارش آنقدر اما

  .شد چنگ معده روی انژیوکتش با دست

 

 گزنده سیم، مار زهر اندازه   و آمد چشمم جلوی یاشار
 :زدم نیش ارادهب   .شدم

 

 تونسبر نیم قرار؟ رس رفبر  چرا بود، بد حالت اگه –
 نبینیش؟

 

  .شناختمنیم را درونم پرحرص و زنطعنه من این

 .شد رسریز چشمش از باالخره اشک قطره

 

 که بگه اون اگه دونستمیم !ببینمت خواستمیم فقط –
،یم باور وحرفش بده حالم  ...گفتمیم خودم اگه ویل کب 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  من؟ دیدن خاطربه فقط

  و بست شکل ذهنم در بعدی سؤال
 
 .آوردمش زبان به فورا

 

؟ رفتیم و کردیم ولت اگه –  چ 

 .نشست کبودش هایلب روی لرزاب   لبخندنیم

 

 ...رهنیم دونستمیم –

 شناسیش؟یم خوب قدراین –

 

 :نالید مستأصل و بیچاره

 ...دادینیم رو تلفنام جواب –

 

 .بود خشب   و صاف اما من صدای

 .نیست دروغگو چون کنم،یم باور رو حرفش دونسبر یم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .زدم پوزخند انداخت، پایی    که را رسش

؟ از کشیدی؟ خجالت !بزرگ و قوی ذاکری فلورای –  چ 
 فشار تحت رو داشت نیاز کمکت به که انسان یه اینکه

 جنسیت؟ برده   بشه تا گذاشبر 

 

 .نسوخت چشمانش نم برای دلم و آورد باال را رسش

 یم تو که قدراین –
 
  ...نبود زشت یک

 

 پویل عوض نگفبر  بهش تو خوادت؟یم گفت خودش –
 کنه؟ روشن رو المپت بیاد دادی که
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 باریک تنفر از هایمچشم .بود مانده باز تعجب از دهانش
 .شد

 

 
 
 .خراشید را قلبم ضعیفش ناله



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم دوست باهات نباید ...مب   ندار و دار تو دونستیم –
  .شد

 

 
 
 .شد مچاله دستم میان کثیف مالفه

 تو فقط شکستم، رو دلش شدم، عاشقش من اگه –
 ...کردی شبیچاره تو ...مقرصی

 

 .آمدنیم بند اشکش کشید، گردن برایم

مهمه من چون !نیست بیچاره اون –  اختیارش در رو چت  
   شد؟ بیچاره گذاشتم

 

ّ  بانوی یه ادای !توئه کار ...هست ...هست –  رو خت 
 .دارم خت   ماجرا واو به واو از من !درنیار

 

 :داد جواب جانببهحق کشید، سمتم را خودش

 .برگردوندمش دنیا اون از دادم، رو باباش عمل پول من –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...خواسبر  رو خودش عوضش در –

 

  ...من یاشار ...پیچید همبه تهوع از اممعده

 .کرد کج تمسخر با را لبش

 

  .گرفتم رو باکرگیش من و بود دختر  انگار که نگو جوری –

 

  ندارن عالقه که همه –
 
 .بشن شخیص فاحشه

 

به اتاق هوای .ماند مات باشم، زده سییل صورتش به انگار
 .دادیم را قساوت گند بوی الکل و بتادین بوی جز

 

  .شدم تخت نزدیک نگویم، را حقیقت و بروم نتوانستم

 

 که بودی مطمی    انقدر انسانیتش روی که آدیم این –
 کمک به وقبر  پیشش، کشوندی رو خودت درد موقع
  .رو قلبش منم شکسبر  رو غرورش تو داشت، احتیاج



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ون خواستم گرفتم، کناره او از  تنهاب   ترس از که بروم بت 
 .شد خت   نیم

 ...پیشم از نرو کجا؟ –

 

ون –  !کن صدام داشبر  کاری .شینمیم نیکمت روی بت 

 

 که دیدرسش از بود، در دم تا فقط محکمم هایقدم
 .کردم آوار را خودم نیمکت اولی    روی شدم، خارج

 

 توانستم چطور .بودمش پرستیده عمر یک بودم؟ من این
 .برسانم آزار بود نکرده کاری برایم محبت جزبه که زب   به

 

  .گرفت امگریه خودم، رحیمب   همهاین از

 دارم ...باشم خوب تونمنیم توب   ...یاشار تونمنیم –
  ...ندازمیم پوست

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شد گرم بود بوسیده که هاب  چال روی دقیق ام،گونه
  ...نشوم فلور شبیه گفت یاشار

 

 بهش رو حرفا این یگ باید ویل !قول ...شمنیم شبیهش –
 .زدیم

 

 از بودم ناامید و گرفته مشت میان را امسوخته قلب
 .تپیدنش دوباره

 

 که بار هر کنم، پر هایشبوسه از آلبوم یک شدیم کاش
 .بزنم ورق را اشصفحه یک شدیم تنگش دلم
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 .دادم تکیه رسمپشت دیوار به را رسم

 
 
  بقیه

 
  گذراندم؟یم طوراین باید را امزندیک

  خاطراتش؟ کردن مزهمزه با



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خیالش؟ برای زدن حرف با

 

 نگرانم داد، نجاتم خیال و فکر از و زد زنگ شکری داب  
  .بودند شده

 

برنیم او از هم کاری که داد کمک پیشنهاد کجایم، گفتم
 .آمد

 

 پشت بردند، بردارینمونه و آندوسکوب   برای را فلور وقبر 
 .ماندم کارشان شدن تمام منتظر در

 

 از بود آن داخل که یاشار هایپول خاطربه را کیفش
  ...دستمزدش کردم،نیم جدا خودم

 

  ...بودند اشآزادی بهای که هاهمان

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 داغ گذاشتمش،نیم زمی    و سوزاندیم مرا نحس کیف
  ...گذاشتمشنیم کنار و زدیم پهلویم روی

 .قفسش کلید بود، امانتش

 

ون آمد، فلور کیف داخل از باراین گویسر  زنگ صدای  بت 
  .آوردمش

 

یم جواب باید نداشتم، ایچاره بود، ساواش داب   شماره  
 .دادم

 

 ...جواب وگوشیت چرا !فلورا دادی، سکته ومن –

 !داب   سالم، –

 

؟ !ناری –  کجاست؟ فلور توب 

 ...خوبه حالش –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

نیم جواب تماسام به چرا تعمه گرفته؟ چرا صدات –
  ده؟

 

 ...بیمارستانیم االنم کرده، معده خونریزی –

 

 :پرسید سؤال از رگباری بعد شد، سکوت خطپشت دقایقر 

 بده رو گویسر  گفت؟ چ   دکتر  چطوره؟ االن خونریزی؟ –
 .خودش

 

 .آندوسکوب   بردنش ...شده زخم شمعده انگار –

 .نیاورد درد را گوشم فریادش که گرفتم دورتر را گویسر 

 

 تحویل حاال !که دهنیم گوش !بخور غذا گمیم هرچ   –
ه  .درآورده رو شمعده پدر !بگت 

 

 .پیچیدیم گویسر  در بلندش هاینفس



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی ...داب   باش، آروم –   گهیم دکتر  .نیست چت  
 
به حتما

 .عصبیه غذاب  کم خاطر

 .بودم کرده نگرانش بیشتر  فقط بخواهم اینکه بدون

 

  چطوره؟ حالش !بگو رو راستش !داب   جان   به رو تو –

 

 .کن باور .بود خوب –

ون اومد وقبر  ...پس ...پس –  جواب من تماس به بگو بت 
 .بده

 

سید، نداد جواب اگه ویل گم،یم بهش –   نتر
 
 .خوابیده حتما

 

م رو اینجا باید من ...باشه ...باشه –  ...بقیه دست بست 
 ...بکشه طول روزی چند ممکنه ویل میام، زود

 

 !اینجا؟ میاین دیگه روز چند –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 مدیرم و رسآشت    با کنم، چک رو انبار باید فقط –
 .کنم صحبت

 

 ...باشم آمدنش منتظر تا بودم کرده وحشت بیشتر 
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 :کرد زمزمه رسدرگم

ه،یم رو رساغم ...هادهنیم جواب چرا گفتم –  !آره؟ گت 

 

 باز دهانم باشم، داشته بیچاره مرد برای جواب   اینکه بدون
 .بود مانده

 

 ...میام زود نخوره، غصه بگو بهش –

 ...داب   –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را تماس و داد تحویلم ایعجله و هول خداحافیط   یک
  .کرد قطع

  ...بود گرفته امخنده رفتارش از ارادهب  

 

 ...کرد گم را وپایشدست عاشق، هایجوان مثل گنده مرد

 

 یاشار یاد دوباره و ...اشزب  مخ هایراز از کیم عمه کاش
  .کرد ویرانم و آمد تندبادی چون

 

 هایهوس این پای اگر بودم کرده پیدا را عشق خودم من
 .شدنیم کشیده وسط جانعمه

 

 .بود شده شب برگرداندند، تختش به که را فلور

 .است خواب ساعت که داد هشدار و آمد پرستار

 

  روی
 
 عوض را هایشمالفه نشستم، کناری خایل تخت لبه
  .بودند کرده



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 از بهتر  کردن تحمل صبح تا را کنندهضدعفوب   مواد بوی
 ...صندیل روی نشسیر  

 

 .خودش سمت کشاند را حواسم و زد صدایم فلور

 ....ناری –

 

 .دادم را جوابش نگاه با

 گرفته دهانش جلوی که دسبر  .زد اشاره سطل به چشم با
  .دارد تهوع دادیم نشان بود

 

 .زدیم بلند و خشک هایعق فقط آوردم، را سطل

 :کرد زمزمه ضعیف برگرداندم، که را سطل

 ...عادیه گفیر   آندوسکوپیه، واسه –

 

 آرام ام،گرفته صورت دیدن با نشوم، نگران توانستمنیم
 :کرد خواهش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خونه؟ میای من با شم، مرخص –

 

  را؟ او خایل جای دیدن تحمل داشتم؟ را توانش

 

 :داد ادامه باتردید و کرد مکث کیم

 هم با وقتهیچ خونه اون توی یاشار و من یعب   ...ما –
 ...نبودیم

 

اشک .کرد سقوط قلبم هم، کنار دو آن اسم شنیدن با باز
  .فروریخت چشمم از درد رس از و اختیارب   ها

 

 و شدیم ترعمیق فقط داغ این کردم،نیم عادت باورش به
  .نبود کار در التیایم استخوانم، مغز به رسیدیم سوزشش

 

 :کردم رسزنشش دورگه و بم صداب   با

 ساعت یه واسه فقط توب  نیم چرا دی؟یم آزارم چرا –
  یه ادای

 
 دربیاری؟ رو مریض عمه



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 .گزید لب پشیمان،

، آروم خوامیم من –  جان به .تخونه برگردی بایسر
 ...کنم اذیتت خوامنیم خودت

 

 .رفتم اشاره سمتش تهدید با را انگشتم

 !نیار واسمش !نزن حرف ازش پس –

ون اتاق از و گفتم را این  .زدم بت 

 

 اشاشگ نگاه سنگیب   .ندارم رفیر   توان دیدم اما در دم
 .کردیم سوراخ را پشتم

 

 رها در کنار رسد و فلزی نیمکت روی همانجا حالب  
  ...شدم

  ...بود خاموش راهرو هایچراغ



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 تا نکنم فرار که جنگیدم خودم با و نشستم آنجا آنقدر
 .برد خوابم همانجا

 

 در دم آمد، معاینه برای دکتر  وقبر  فقط فردا، حبر 
 .دهم انجام بود کاری اگر تا ایستادم

 

 صبحانه، مثل میوه،آب و خوردم بیسکوئیت ناهار برای
 .رفتنیم پایی    گلویم از بیمارستان غذای دیشب، شام مثل

 

 کیس اما ها،مالقابر  از شد پر بیمارستان مالقات، ساعت
  .بیاید ما دیدن برای نداشتیم را

 

 اعصاب فلور مادربزرگ، فوت از بعد بود نمانده فامییل
 .نداشت وآمدرفت

 

  ...گذشت هم دوم روز



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 
 
 در از که مب   به تعجب با پرسنل، و مریض بخش، همه

ون بیمارستان  اما بماند، تنها مریضم نکند که رفتمنیم بت 
 .کردندیم نگاه گذاشتمنیم اتاقش به پا شدمنیم مجبور تا

 

 با کیس که بودند زده زنگ نگهباب   از .زدند صدایم شب
  .دارد کار من

 

 از حدیبه دیدم، را ژیوار و رسیدم حیاط داخل وقبر 
این کیس دیدن از آمدنیم یادم که شدم خوشحال دیدنش
  .باشم کرده ذوق قدر

 

 را داشتند مالقابر  که هاب  زنداب   توانستمیم لحظه آن
 .کنم درک

 چطوری؟ ...سالم –

 

 .بزنیم رس بهت اومدیم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 یک؟ و تو –

 .دادن راه بدبخبر  با منم ماشینه، تو بابا –

 

  ...کردید خوب –

کد بغضم و بزنم حرف امتنهاب   از ترسیدمیم  .بتر

 

 
 
 .گرفت باال را دستش قابلمه

 برات داد واین ویل نمیاد، خوشش ازش بابام که دوب  یم –
 .بیارم

 

 .اومدی شد خوب –

 :گفت و زد چشمگ 

 .باش مواظبش خوبه؟ حالش مریضمون –

 

این اما خندیدم،یم امعمه درباره   هایششوچ   به همیشه
  ...بار



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :کرد اصالح را حرفش زنمنیم لبخند حبر  دید وقبر 

؟یم بدبد فکرای چرا !باش عمومزن مواظب –  کب 

 

 .نداشت گنایه که بچه .زدم مصنوغ لبخندی
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 .نشستیم ایگوشه حیاط، داخل

، عطر یم واقیع غذای یک روز چند از بعد ماکاروب 
  .خوردم

 

  .بگویم داشتم کاری اگر که کرد تکرار باز زد، زنگ داب  

 

 .بود خواب فلور برگشتم وقبر 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را عشق برای سوگواری اجازه   بیمارستان زمخت محیط
 .دادنیم

 

  صندیل، روی شب تمام
 
 کردم سیع و نشستم اتاق گوشه

  .بدهم رسوسامان افکارم به

 

 و بسازد قوی زب   من از بود کرده سیع فلور عمر یک
 کرد،یم کار ساعت مثل مغزم دیدم؛یم را اشنتیجه حاال
  ...چیدیم برنامه

 

 فراموش را جزئیابر  هیچ هایمبرنامه میان در اینکه عجیب
 .کردمنیم

 

  .زدمیم حرف فلور با اول باید

 و پولب   دویم ارثیه، پول با اویل بود؛ رویمپیش مست   دو
 ...بودم تنها هردو در و پدرم، حقوق با فقط

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .خندیدم خودم به خودم و مستقل گفتم تسال برای 

 

 و داد ایشماره آمد، رساغم پرستاری که بود سوم روز
یم کمک من شبیه هاب  آدم به که هستند کساب   گفت
زای در شوندیم مریض همراه کنند،   .دستمزد ا 

 

 .فرز و تمت    بود، جواب   زن .آمد و گرفتم تماس

 

 و تخت حمام، برگردم، خانه به توانستم باالخره من و
  ...دانشگاه

  ...نگهباب   اتاقک و دانشگاه و

 

یم اتاقک، جلوی از گذشیر   موقع شد، تمام که کالسم
جای روی او نگاه که بخورم قسم مادرم روح به توانستم
  کند،یم سنگیب   موهایم تار حبر  و صورتم جای

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ین توهم این کردن خراب دل اما  رس اینکه نداشتم، را شت 
شانه آن با او و بوده رساب یک فقط بفهمم و برگردانم
ه عمیق، و تت    هایچشم و استوار های  ...نیست امخت 

 

  تا گذاشتم عوضش
 
  .بمانم دلپذیرش تصور در آخر ثانیه

 

، بودن خایل روز چند از بعد
 
 را گرم امید اندک این زندیک

 و شده تنگ برایم دلش هم او اینکه نکردم، دری    غ خودم از
 .ببیند مرا آمده

 

ون در از کامل وقبر  حبر   که نکردم نگاه اتاقک به رفتم، بت 
 ...نبینمش مبادا

 

ی آخر روز دو  ترآسان خانم آن کمک با فلور بودن بستر
 .گذشت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را ترخیصش کارهای شد، مرخص باالخره روز پنج از بعد
یم شدن بهتر  به رو حالش و شده کمتر  دردش .دادم انجام
 .رفت

 

م اسنپ برایش خواستم وقبر  بیمارستان، در دم  بگت 
  .شد بازویم بند دستش

 

 :کرد خواهش

 ...خونه بیا –

 !نه –
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م تماس تا کردم روشن که را گویسر  صفحه  کیم بگت 
 .کشید خودش سمت را بازویم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

، وسیله بودم، گذاشته کم لباس برات ...نارین –  برنداشبر
 !نکن لج ...بیا

 

 .انداخت یادم ترآرام

 .تنهام ببینه خوامنیم میاد، داییت فردا –

 

 .کردم نگاهش تت   

 ری؟یم باهاش –

 

 .گرداند خیابان سمت را رسش

 !نه –

 

یم داب   فردا ویل شد،نیم نرم شده، خارا سنگ دیگر دلم
 .کندموایم فلور با را هایمسنگ رسیدنش از قبل باید آمد،

 

 ماشینم برم وایس همینجا .کنم جمع رو هاموسیله میام –
 .بیارم رو



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  حیاط در که را ماشی   
 
 فقط کردم، پارک پدری خانه

 .شدم پیاده و گرفتم دستم را داروها پالستیک

 

 غمگینشان حضور بود؛ گرفته را ارواح بوی و رنگ خانه
  ...مادربزرگم مادرم، پدرم، شد؛یم حس

 

 به تب   بودند آمده و کرده استفاده خانه خلوبر  از انگار
 .بزنند خاطره

 

  ...بود باز کناری واحد در

وک،   ...ایوسیله هیچ بدون متر

 خایل جای و ...فندق ...عموعبدی تخت خایل جای
 ...یاشار

 

نیم دوام خانه این در من کرد،یم نابود مرا هانبودن این
  ...بدتر که خودمان واحد .آوردم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 من ...فهمیدم را حقیقت که ترسنایک شب خاطرات اتاقم،
 .دادمیم نجات اینجا از را خودم باید

 

 .گذاشتم اپن روی را داروهایش .نشست مبیل روی فلور

 

 بهم رو خونه از سهمم خواییم .مونمنیم اینجا من –
 نه؟ یا بدی

 

 .پرید باال تعجب از ابروهایش

ش به رو برادرم سهم که کب  یم فکر چرا –  دم؟نیم دختر

 

 آب از واقعیت و دادمنیم احتمال حبر  را فکرها خییل من
 .بود درآمده

–  
 
 .توئه نام به سندا همه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 نرسیده قانوب   سن به تو کردم،یم وراثت انحصار باید –
 مردنم از بعد کردم، تنظیم نامهوصیت عوضش .بودی
 .رسیدیم تو به من اموال تمام

 

 رو وصیت اون دادی، بهم رو سهمم که وقبر  توب  یم –
یه، به بدی رو منالت و مال و کب   پاره ی من خت   ازت چت  
 .خوامنیم

 

 .نکند باور گذاشتم کرد، نگاهم اندرسفیهعاقل

 .بده بهم رو پولم بفروش رو خونه این فقط –

 

  .داری دوست رو اینجا کردمیم فکر –

 

  ...شدم دیوانه اشخونرسدی از آرامشش، از

 به من وقبر  باشد منطقر  و آرام قدراین توانستیم چطور
 بودم؟ رسیده عقل خط ته

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 .رفت باال اختیارب   که وقبر  لرزید،یم صدایم

 از م،گذشته از زندگیم، تمام از !متنفرم اینجا از من –
 !متنفرم چ  همه از خودم،

 

 !باش آروم ...ناری باشه –

پیش و معمویل چت    خرابم حال کند تظاهر کرد سیع
 .ستایپافتاده

 

 :داد ادامه و کشید عمیقر  نفس 

 رو بود پدرم ارث که زمیب   من هست، هم دیگه چت    یه –
 .فروختم

 

 .منطق سمت بود برده را حرف

 .گذاریرسمایه برای باهاش، خریدم خونه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نداشتم خت   من و

 پول با فروش، گذاشتمش !ناری نکن، نگام اونجوری –
یم هم کنار واحد دوتا خواستمیم اینجا و اون  یادت .بگت 

 نیست؟

 

ده هایلب  :داد ادامه دید که را حرصم از فرسر

 .خدا به بهت، گفتم –

 

 !بده ومن سهم فقط –

ی –  .شه پیدا مشتر

 

  .مونمنیم اینجا من –

 در را اشک برق ...دیر اما انداخت، پایی    را رسش
 .دیدم چشمانش

 

 .حموم برم باید –

وع شد، بلند  .اشپالتو هایدکمه کردن باز به کرد رسر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بگم ساواش به رو چ  همه خوامیم –

 :گفتم محکم و بلند

 !نداری حق –

 

 دستش زیر از دکمه لرزید،یم انگشتش مثل هم صدایش
 .دررفت

 .شم راحت بذار !ناری؟ چرا، –

 

 :دادم جواب تعللب   .گرفت را دکمه دوباره

؟ راحت خواییم –  اوناب   حبر  بزن، من به رو حرفات یسر
 به اما دم،یم گوش کنم،یم تحمل من !یاشاره مورد در که

 .بخشتتنیم شناسمشون،یم من !نگو هیچ   ساواش

 

 :داد جواب تفاوتب  

  .ندارم کیس به احتیاچ   من .بره بذار –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ خودت مورد در چ   بهش –  گفبر

 .نموندم رابطه بدون که گفتم –

 

  از تهوعم
 
 :دادم ادامه راندم، پس را رابطه کلمه

 بهت رو هاشرابطه جزئیات اون مگه !کافیه همی    –
 گفته؟

 

 .نشست لبش روی روچب   و رسد لبخند

 از خواییم کنه؟ ولم تریسیم چون نفهمه خواییم –
؟ راحت دستم   !یسر

 

ون دهانم از تلچ   خندتک   .جهید بت 

 !فلورا؟ نه، مگه کردیم، عوض هم با رو جاهامون انگار –
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردم تماشایش فقط ثانیه چند

، ایرانم اگه تو ویل –   باهات تونمنیم دیگه بموب 
 
 زندیک

 .باشم تنها خوامیم .بده رو سهمم بفروش رو خونه ..کنم

 

 ...رو چ  همه بهش اگه –

 :کردم قطع را حرفش

 .نمیاد کنار باهاش وقتهیچ کردی، چیکار بفهمه اگه –
 .ببخشه رو تو تونهنیم

 

 بود کرده تارش اشک نازک پرده   که هاب  چشم با خور،دل
 .زد زل من به

 تو؟ مثل –

 

  :دادم جواب زهر تلچ   به

–  
 
 بودم من این خب ویل ره،یم داییش به زادهحالل بچه

 .کردم دربه راه از رو مشوهرعمه که

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .شد درهم اشقیافه هاخوردهسییل شبیه دوباره

 زب   هایناله شبیه را صدایش بغض، اما زد، داد رسم
  .کردیم درمانده

  این دیگه !نگو –
 
 !نگو رو لعنبر  مزخرف جمله

 

  .بستم را دهانم زد، چنگ اشمعده به که را دستش

 

 :گفت من به رو بود، شده خم درد از طورکههمان

 ساواش؟ پیش رفت که امآدیم همون من !کن نگاه ومن –
 .نمونده ازم هیچ  

 

  .کنم کمکش نروم تا کردم مشت را هایمدست

 :گفتم محکم و مطمی    خودش ترهایقدیم مثل

 

 همون داری بعد به این از که کیس تنها کب   قبول باید –
  !شو خوشبخت باهاش .ساواشه داب  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نیست زوری که خوشبخبر  –

 .شدم تند دوباره

 .کنهنیم خوشحال وآدم زوریش هیچ   –

 

 .کرد اخم دلخوری با

 .آدم قلب به زب  یم ...ندازییم تیکه بد چقدر –

 

 .بزنم حرف عادی باهات بتونم هرگز دیگه نکنم فکر –

 

 افسوس با .ایستاد امقدیم یک در ویل آمد، سمتم کیم
  :کرد زمزمه

 

 چشمات، توی شادی نور !ناری شدی، عوض چقدر –
 رو من کوچولوی دختر  که نوری همون نیست، دیگه
 کردیم؟ چیکار باهات ما .کردیم خاص

 



ر خریدز بانوی بارانی  

دلممنم .شدرسازیرسیاهشهایچشمازاشگقطره
.بعدبرایگذاشتمشاماخواست،یمگریه

بهمکهمحببر سالهمهاونحساببهبذاررومن –
 باید ...کردی

 
.کردیمچیکاراونبامابگ
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کهبودایستادههمینجایاشاربودم،ترسیدهکهشبآن
اف .اپنهمی   جلویدارم،دوستشکردماعتر

:کردمپچپچشدهرسدرگمخاطرات،هجوماز

...اینجاازبرمبایدمن –

کجا؟ –



ر خریدز  بانوی بارانی  

–  
 
 باغ مریوان رمیم هم امتحانات از بعد شکری، خونه
 یا تهران، گردمبریم بعد مونمیم اونجا مدت یه پدربزرگ،

 .خایل دست با یا ارثیه پول با

 

  اما رفتم، اتاقم سمت
 
 .ایستادم راه میانه

خانه سنگ به را دستش .چرخیدم سمتش  بود گرفته آشت  
 .نیفتد که

 

 پیش برو شده هم خودت خاطربه !فلور ویل –
 شهنیم گردش با بده، نجات رو خودت .روانشناس
 
 
، رو تمعده کرد، درمان رو افرسدیک  ...سالمتیت ببی  

 

 .شد آه پرحرست نفسم

–  
 
  ...من زندیک

 

 .نبیندش تا کردم پشت شد، پر چشمم در که اشک

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 جمع و هالباس زدن تا حال در فقط شب هاینیمه تا
 .بودم هایموسیله کردن

 

 و آمد داب   .شد تمام رفیر   برای امشماریلحظه باالخره
 .کشید آغوش در را فلور من زده  وق هایچشم جلوی

  ...دلم عزیز –

 

 .بود بعید من حیای به مأخوذ داب   از

 هم، را جعبه آخرین برداشتم، را امکوله و رفتم اتاقم به
 ...قدییم بازیاسباب چند و کودیک آلبوم

 

 .بودم گذاشته ماشی    داخل قبل از را دیگر هایوسیله

 

  به تعجب با داب  
 
 .زد اشاره دستم داخل جعبه

 ری؟یم کجا –

 

 .بمونم پیشش تونمنیم من –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !تونم؟نیم چ   یعب   –

 

 .نهاییمه امتحانات موقع –

 

 .برد باال تعجب با را صدایش

  امتحانات؟ –
 
این که ایعمه داری امتحان خاطربه واقعا

 !ذاری؟یم تنها رو کرد محبت بهت همه

 

 .چرخاند خودش سمت را او عمه،

 خاطربه که نخونده درس سال کل !ساواش کن، ولش –
 .بمونه عقب امتحانات از من مرییص  

 

 .شد حلقه بازویش دور داب   انگشتان

  ...فلورا آخه –

 

 نشناسمنمک کند فکر داب   نبود مهم برایم .بودم شده رس
 .شود زدهخجالت امانصاق  ب   از و



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ون خانه از فلور حرف از پر هایچشم و او به توجهب    بت 
 .ایستادم همسایه در دم و رفتم

 

 ...خاطره هزار با دری

 منتظر بیاید، که دادم پیام و ایستادم همینجا شب آن
م را هایمعاشقانه سهم تا بودم مانده  .بگت 

 

 بزنم زنگ تونمنیم دیگه !لعنبر  شده، تنگ برات دلم – 
ون بیای کنم تهدیدت  .کب   بغلم که بت 
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 ...کردم باز را در

 :پیچید گوشم در فندق صدای

 ...عاشقتم ...سیب ناری، –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .دادیم خاک و نا بوی خانه

 

 کلفت پوست گذاشتم، زمی    را جعبه شانخانه در دم
دل ناری خود شدم، خانه وارد خودم و کندم هم را کرگدنم
  ...سوزاندیم دل ایجنبنده هر برای که نازیک

 

ک همان  ...یاشار مغزفندقر  دختر

یم گردنش و افتادیم درخت از کردیم آرزو یاش که همان 
 .شکست

 

ه نگاه و عبدی عمو پدرانه لبخندهای ...پنجره به اشخت 
  .اش

  شد؟نیم تنگ برایم دلشان

 

 اوقات بیشتر  که هایشمحبت برای بود شده ذرهیک دلم
 .شدندیم من سهم فقط

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را خاطراتم ترینپررنگ کهجاب   سمت تا کشیدم را پاهایم
  داشت،

 
خانه   ...لعنبر  آشت  

 

  ...او عوضش بودند تار و کم اینجا در مادرم تصاویر اگر

ش اینجا وقبر    ...کردمیم طلب بوسه و انداختمیم گت 

 

 به را دستم ...مانشدهنفرین یلدای شب انارهای
  .نکنم سقوط تا گرفتم چهارچوب

 

 را محکمش قلب خاطرات گمانمبه زد،یم نبض دستم کف
 .کردیم دوره

 

 
 
 گرفته من از را شدیم عزیز برایم که هر شوم، بدیمن خانه
 .بود

 

یم پناهگاهم همیشه کهجاب   بردم، پناه اتاقش به آنجا از
 ...یادگاریب   هایخایل از امان ویل شد،



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کاله یک حبر  بود، نگذاشته جا را ایوسیله هیچ

 

، روی ...تاشده شالگردن یک فقط  مال ...پنجره پای زمی  
 ...رسش دور بپیچد دادم که همان بود، خودم

 

  .کردیم چکه صورتم

ی، خودت با رو ما از هیچ   خواسبر نیم –  نه، مگه بت 
 برن هم شبیچاره دل و ناری همیشه؟ برای رفبر  !یاش؟

 !درک به

 

 .نشست لبم روی مطمئب   و صاف لبخند

 

 یادگاری عالمهیه ازت من کردی، اشتباه رو اینجا ویل –
 توی رسم، توی خودمن، خود مال ...خاطره کیل دارم؛
 ازم کیس ذارمنیم وقتهیچ ...دستام کف حبر  قلبم،

دش  .بگت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 را هاهدیه نبودم؛ بقیه مثل که من .برنداشتم را گردنشال
 امسینه درون جایش که ایبیچاره دل حبر  گرفتم،نیم پس
  .ماند خایل

 

ون خانه از .برگشتم  ....همیشه برای باراین زدم، بت 
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 یاشار#

 

 ته داشت که سهیم دور، از تماشایش بود شده من سهم
  .کشیدیم

 

 تمام دانشگاهش به آمدن دوره   و داده را امتحانش آخرین
 .شدیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 اتاقک جلوی از که کردمیم تماشایش وقت چند این 
  .شدیم رد سنگی    و سست هاب  قدم با نگهباب  

 

 رسیدیم اتاقک به وقبر  او، اما خندیدند،یم دوستانش
 .شدیم معنادارتر سکوتش

 

 که روزهاب   من، که کردیم را فکرش درصدیک یعب  
 پالسم؟ ایکرکره هایپرده این پشت را نیستم شیفت

 

 !داداش بخور، –

  داشت، معرفت خودم؛ جای بودم آورده را جواد
 
 برنامه

م آورد، گت   دانشجوب   امور از را ناری امتحاب    کردیم خت 
 .بیایم نیستم شیفت که روزهاب   تا

 

 جایهمه و شده دوست همه با کم مدت همی    یط
 .بود کرده پیدا آشنا دانشگاه

 .باشد طلبکار زمان و زمی    از که نبود من مثل



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 و چمدان ب   رفت فکرم .گرفتم فقط را رویمروبه چای
 .ناری ماشی    عقب صندیل روی ساک

 

 جاب   است قرار زدم حدس آمد جلو که اشپرسداب  
ه   همی    .بروند  .بدهم دست از بود قرار را تماشایش کم جت 

 

 .ایستاد کنارم جواد

ی بذاره نبود کیس شناختمیم من که یاشاری – یم که دختر
 .زدیم رو حرفش و جلو رفتیم دربره، دستش از خواد

 

 زد؟یم حرف مرد کدام از بود، خوش دلش

 :داد ادامه و شنید را سکوتم

؟ که کب  یم تماشا –  !بگو بهش برو چ 

 

دند توان تمام با را گردنم پس انگشتانم  .فرسر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 فقط باشه، من با .نیست شدب  جمع زدم که گندی –
 .براش عذابه

 

 رس باز و بودم نخوانده کم المصبم دل گوش به را اینها
 .کردمیم پیدا جاهمی    را خودم ساعت

 

 آوردی؟ رو ماشینت !جواد –

 .رمنیم جاب   وسیله بدون !داداش آره –

 

 بدی؟ قرضش بهم ساعت دویگ توب  یم –

 .نداره رو قابلت – 

 

 کردن پیدا .رساندم پارکینگ به را خودم و گرفتم را سوئیچ
 سفیدپیشاب   گاو مثل جیپ، با نبود، سخت زیاد پیکانش

  .شدمیم

 

ون کارمندان پارکینگ از  .زدم خیابان به و بردمش بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .بود ترخلوت دانشگاه جلوی امتحان روزهای

 

 جمع پرایدش دور هایشدوست با که ببینمش توانستمیم
 .کردیم خداحافیط   انگار بودند، شده

 

 .بکنند دل تا کشید طول دقیقه ده

  حساب   مرد بگوید نبود یگ کردم، تعقیب را ماشینش
ا
 مثل

یچه خوایهیم  .کب   کشف را چت  
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 یک نیست معلوم کردمیم فکر وقبر  نبود، خودم دست
 تا آوردیم فشار بیشتر  گاز پدال روی پایم ببینمش، دوباره
 .نکنم گمشان

 

 میداب   نزدیگ .شدندیم خارج شهر از زدم، حدس درست
 .داشتند نگه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ایگوشه نکند توجه جلب زیاد جواد پیکان اینکه امید به 
  .کردم پارکش

 

 راه هزار فکرم و دیدم میدان مخالف سمت را کاوه ماشی   
  وقبر  اما رفت،

 
 تازه پرید، پایی    آن عقب صندیل از سگ

 .است خت   چه آنجا فهمیدم

 

 او به شدن رد برای هاماشی    تا ایستاد خیابان کنار کاوه 
ماشی    ممتد هایبوق به توجه بدون سگ اما بدهند، راه
 .آمد ما سمت و دوید آنها میان از ها

 

 اینکه از قبل اما کرد، نوازش را حیوان رس و شد خم ناری
  .بود رفته و شده سوار برسد خیابان سمت این به کاوه

 

ون را اشگویسر  مردک که دیدم  گرفت، شماره و کشید بت 
 
 
 ...کوبید لگد جدول به چون نداد را جوابش کیس حتما



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 و جلز دیدن از بخصوص داشت، خویسر  حال زدن لبخند
 .عوض   یک ولز

 

 ویل شدم، معطل کاوه نمایش دیدن برای ثانیه چند فقط
 ...کردم گم را کاری اصل

 

 بزرگراه .رسیدم بزرگراه به ...رفتم و گرفتم را خیابان امتداد
 برگردانده خانه به مست   همی    از را او روزی که آشناب  
  .بودم

 

 زدم، تکیه ماشی    به .شدم پیاده و کردم پارک خیابان کنار
ه مادری رسزمی    سمت بود، شده رد آن از که رایه به خت 
  .اش

 

ی از را گریز و تعقیب این و خوردیم رسم به باد  که چت  
  .دادیم نشان ترابلهانه بود



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کردم؟یم بند را خودم چه به

 .داشتم را نیکوتی    حداقل باید االن شده،ترک لعنبر  سیگار

 

 تلخ .بود نکرده فراموش را سگش حبر  ...الخالقجلل
  .خندیدم

 

 یه به یسر یم باعث .کنه لعنتت خدا ...ناری ...ناری –
یم ببیب   ومن بازم خواسبر یم اگه .بشه حسودیم هم سگ

، ناری تو .تونسبر   پرسی تا شجاعه اونقدر که کیس هسبر
نیم .ببوسه خایل خونه تو شب  نصف داره دوست که رو

  تو هرچ   توئه، حرف حرف، .ببیب   ومن خوای
 

 گورم .بگ
 نمونه آثارم از اثری که جوری .کنمیم گم زندگیت از رو
  .زندگیت تو

 

 قسمت فاریس، کتاب در بسازند شعر ما با کردمیم فکر
 که بودم یک همان دادند، یاد هابچه به تفریق ما با نبود،
 .شدم صفر و شد کم من از یگ



ر خریدز  بانوی بارانی  
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ماه#  ۱۴۰۰_تت 

 

 یاشار#

ات بدون دیگه باریه !یاشار خدا به –  دل به بزب   تجهت  
  من .کی    منتقلت گمیم آتیش،

 
 رو بازیاقهرمان این حوصله

  باید من ری،یم پشتیباب   بدون تو .ندارم
 
 رو تیم بقیه

 ...اینجا مگه .تو نجات برای بفرستم

 

ی  ایزدهدود مرد عینکش قاب در من و زدیم داد رسم اکت 
 گروهش جزو شدیم سال دو دیگر ماه یک که دیدمیم را

 اما برد،یم سکته پای تا را بیچاره رسپرست گایه و شده
 .بود آماده ریسک برای همیشه

 

منده –  ...رسر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :زد فریاد و کوبید رسش به محکم را دستش

 

مندگیت –  خودکیسر  خواییم !من رس فرق تو بخوره رسر
؟  تو مالقاتت نمیام دیگه من .نیست راهش این کب 
  و سوانح

 
 ...سوختگ

 

 .رفت و گفت را این

 پخش اگر آتش .رفت مهر مسکن هایساختمان به نگاهم
 .بود فاجعه شد،یم

 

 .داد دستم را معدب  آب بطری رضا

ین دادی، نجاتش که زنه نداری، شانس خداب   –  شت 
 .داشت رو شصت

 

 .ندارم حوصله !رضا شو، گم –

 .نشنید انگار

ت پری حوری یه شهنیم باریه –  .بیفته گت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .گرفت سمتم را ماسک پاکت

 .یگ بردار –

 

 .مزاحم ایپارچه هایماسک

 .کیه خر کرونا دوده، پر مریه االن من .کن ولمون –

 

نیم که معتادان اون ویل دوده، پر تسینه االن درسته –
ن ی تا بزن .گت  و کمبود این تو االن .نیومده اکت   فقط نت 
 .داریم کم رو کرونا

 

 .چینیه ویروس هرچ   روح تو سگ –

 

 به ایعالقه هایمریه انگار و کردم رسفه .آمددرنیم نفسم
  .نداشتند کربن مونوکسید دادن پس

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 که دیدمیم مه از ایهاله پشت از .رفتیم گیج رسم
 .کنندیم خاموش را هاشعله آخرین نشاب  آتش هایشلنگ

 

 .پیچید امبیب   در الکل بوی و نشست صورتم روی ماسک

 .مطمئنه ماسکش .کردم ضدعفوب   رو دستم –

 

  اما دادم، تکان برایش بابا برو عالمتبه را دستم
 
 حوصله

ی از شنیدن غر   .نداشتم را اکت 

 

 قصد من .نشستم همانجا بقیه، کمک رفت که رضا
 داشتم؟ خودکیسر 

 

  به ربیط هیچ این و کمک، بودم رفته فقط !نه 
 

 امخستگ
  از

 
 .نداشت زندیک
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 رس را معدب  آب دیگر قلپ یک و آوردم پایی    را ماسک
  ...کشیدم

 

  به رفت چشمم
 
  لکه

 
  .چپم دست آرنج روی سوختگ

 

 کیسر سیم شد، اینطور انباری داخل کارگر یک خاطربه
 ...سوزیآتش هم حاصلش و بود فرسوده و قدییم انبار

 

 روی افتاده تقدیر لوح یک شد؟ چه من برای اشنتیجه
 
 
  !همی    ها،قاب بقیه

 

 رسپرستب   که بیچاره کارگر خانواده   خوشحایل ماندیم
 .نشدند

 

 .کردم بلند را رسم .ایستاد جلویم طب   کوچک هایپاب  دم
زن  :گفت کنانمنمن پت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ت خدا –  چند ...بود دامادم و دختر  پرت حواسم .بده خت 
 .گننیم بهم و مریضن شاید گفتم .نزدن رس بهم روزه

ه   قابلمه، کنار گذاشتم رو دستگت 
 
 رو پرده همون حتما

 ...زده آتیش

 

 مادر افتادم، مادربزرگم یاد چرا دانمنیم اشقیافه دیدن با
  تمام بود، مهربان حمیده،

 
 .هایشبچه هم اشزندیک

 

زن ارادهب    .کردم رسزنش را پت 

 

 رو آتیش خواسبر یم چطور خودت !من مادر آخه –
؟ خاموش  اومدییم شده سوزیآتیش بیب  یم وقبر  کب 
ون م .گرفبر یم کمک هاهمسایه از بت   کناری همسایه گت 
 کردی؟یم چیکار باید ما، به زدنیم زنگ و دیدنیم رو دود

 

 .شه خاموش که کردمیم پر سطل داشتم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ روت، افتادیم پرده اگه –   چ 
ا
 رو ریخت وقبر  اصل

ون اومدییم باید دیگه شد پخش و موکت  .بت 

 

 ...پرسم سوخت،یم داشت زندگیم –

 

  دیدن با
 

 آرام و کردم لعنت را شیطان اشدستپاچگ
 :پرسیدم

 برید؟ که دارید رو جاب   االن – 

 

م زدم زنگ – ت خدا .دنبالم میاد .راهه تو دختر  .بده خت 
مه پیش بیشتر  دلم ...خونه تو بودی نیومدی اگه  ...هادختر
یم گردنشون وبال و سوختمیم اگه .کردم رو عمرم که من
 ...شدم

 

زن  بیشتر  رسزنشم با زد،یم گیج که خودش خدابنده پت 
منده   .شد رسر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی رفتم  جواب   زن که دربیاورم دلش از و بگویم چت  
  .گرفت آغوش در را او و دوید سمتمان

 

ات تا رفتم هابچه به کمک برای و شدم بلند  جمع را تجهت  
 .کنم

 

ی که شویم سوار بقیه با خواستیم برگشیر   موقع  اکت 
 .شد پبدایش

 کجا؟ –

 

ی؟ آقای شده، چ   –  اکت 

ستان برید رضا و تو –  ایمب   نکات آموزش عفت، دبت 
  .دارن مدرسه تو کپسول .دارید

 

 .داد جاخایل ترس از چرا دانمنیم رضا

 ره؟نیم اوستا چرا –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

، آتش ترینباحوصله و باسابقه اوستا، همان یا ذوقر
 را اشدوره او، عهده  به هم مدارس آموزش بود، نشانمان
 ...ما اما بود، گذرانده

 

 کنسل شهنیم شده، هماهنگ قبل از مدرسه مرخصیه، –
 .کرد

 

 نیست؟ تعطیل مگه هامدرسه –

  .شدن جمع اولیا رضایت با ان،کنکوری اینا –

 

 رسیدم، که مدرسه به کرده، پیدا را تنبیهم راه زدم حدس
 .شد تبدیل یقی    به شک

 

  و تیپ دیدن با
 
های قیافه  زمزمه رضا حیاط، داخل دختر

 :کرد

ا ما زمان کجاست؟ دیگه اینجا –  بیشتر  ازمون دختر
 .داشیر   سیبیل



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

، مدرسه دولبر  .بود نوساخت و شیک غت 

 

 ۳۸۱_پارت#

 

ها کالس، ساعت  مستخدم .کردند جمع حیاط در را دختر
 .ریخت جلویمان حیاط، داخل و آورد کارتن چند مدرسه

 

 را ماسک .زدم کوچک تای چند را کارم لباس آستی   
 .بشنوند را صدایم ترراحت تا برداشتم

 

ن؛ :الزمه عنرص سه آتش برای – ر  تونهیم که سوخت اکست 
ای و برقر  وسایل چوب، وع منبع باشه؛ دیگه چت    رسر
اق،  هاآتش بعیص   توی ...شیمیاب   واکنش جرقه، مثل احتر
 ...نیست حرارت از صحبت فقط

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ها، از یگ دارکش گفیر   جووون صدای با  شلیک دختر
 .رفت هوا به شانبقیه خنده  

 

 :دادم ادامه اما ماندم، مات ایثانیه

 مثل ...شهیم آزاد سیم گازهای آتیش، نوع این تو –
 عنرص سه از یگ باید کردن خاموش برای .سیم سوخیر  

 .کرد حذف رو

 

های از یگ  و انداخت رستاپایم به نگایه اول، ردیف دختر
 :پرسید لوند

 

ه آتیش مون،خونه ببخشید ...ما اگه –  بزنیم، زنگ و بگت 
؟یم رو شما سفاریسر   فرسیر 

 

 !بیچاره جوان زن شد، قرمز لبو مثل معلمشان خانم

 .آقا هایصحبت به بده رو حواست !یوسق   –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کرد نازک چشیمپشت دختر 

 !خانووم دیگه، سؤاله –

  

 :دادم ادامه بلند

ی اول، عنرص – ن رسیدن از جلوگت  ر  انداخیر   مثل ...اکست 
 یا گرفته، آتیش که آدیم بدن روی ضدحریق پتوی

 سوم سوخت، دوم .آتش روی مخصوص پودر پاشیدن
 بیاد پایی    حرارت وقبر  .کردن خنک مثل حرارت، حذف
اق  ...سخته خییل حرارت آوردن پایی    ویل شه،یم تموم احتر

 

 .پراند مزه دیگری دختر 

 .سوزونده ومن حرارتت –

 

 فهمیدم لحظه همان .ماند باز وقاحت حجم این از دهانم
  آید،یم خوشم هم سوزاندن از من

ا
  .پوکشان مغزهای مثل

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ها که بردم باال چنان را صدایم  را هایشانماست دختر
 .کردند کیسه

 رو تونیگ عمیل باید یا بزنم رو حرفام من شیدیم خفه –
 بازیدلقک و شوچ   سوزیآتش بفهمید تا بزنم آتیش
 نداره؟

 

 شدن سفید و رسخ عوض .کشید بلندی هی    معلمشان
ها  .کردیم ادب را دختر

 

یم گوش شدم مطمی    نشست، حیاط داخل که سکوت
 .دهند

 .کن روشنش !رضا –

 

 .زد آتش فندک با را بود شده کپه جلویمان که مقواهاب  

ن کپسول ر  طرز و گرفتم باال ببینید همه که طوری را اکست 
 .دادم یادشان را اشاستفاده

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 شستم،یم را دستم روشوب   کنار کارمان شدن تمام از بعد
 .کردنیم ولمان جیغوجیغ معلم ویل

 

انتفاعیه اینجا اومدید؟ کجا دونیدیم شما –  از بعیص   !غت 
ا،  باال برای فقط برنامه این .دارن بانفوذی پدرای دختر
 به کنید توهی    اینکهنه بوده، مدرسه کالس و سطح بردن
ا   ...من ...شما ...دختر

 
 نشاب  آتش به رو اهانتتون حتما

 .کنمیم گزارش

 

 عصبانیت از زنم،یم مایع را دستم او به توجهب   دید وقبر 
 .رفت و بست را دهانش ویل شد قرمزتر
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ها از یگ که کشیدمیم آب را دستم  .زد تنه من به دختر

 لبخندش فقط که انداختم سمتش خشمگیب   نگاه کالفه
 .رفت و شد ترپهن



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .شد کشیده رسشپشت رضا نگاه

، نداشته شونکاری اینا قرآن به –    .کی   یم تحامله بایسر

 

 .لرزید خنده از هایمشانه شد، محو ایثانیه به خشمم

  ...خورییم چرا قسم –

 

 :زد غر و داد حالت موهایش به خیسش هایانگشت با

 به موهامم .نیومد خوششون من از چرا موندم فقط من –
  این

 
 .قشنگ

 

 برق قدیم مثل هنوز رسم پاشیدم، آب صورتم به آینه در
 .کنم تحمل خواستمنیم را اضافه وزن گرم یک حبر  زد،یم

 

ی کردم احساس  که هست شلوارم پشت جیب در چت  
 
ا
ون با .نبوده قبل  رضا خنده   شلیک صدای آوردنشان بت 
 .پیچید خایل حیاط در



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .اینستا پیج آدرس یا شماره از پر کوچک، کاغذ مشت یک

–  
 
 .واکردن خونهدیوونه رسما

...... 

 باز که را در ماندن، شیفت ساعت وچهاربیست از بعد
ی۷۰ آپارتمان شدم، امخانه وارد و کردم  خفه و گرم متر
 .بود

 

د، پرده خانه برای کرد اضار هرچقدر حمیده  اجازه بگت 
 .بودند اندازکارراه ایکرکره هایپرده همی    .ندادم

 

یشش فرش یک مشگ، مبل دستیک  مشگقرمز متر
  هایوسیله کل اینچ، ۴۲ استفاده  ب   تلویزیون یک

 
 زندیک

 ...من

 

 گفتیم قفس کف به هاب  چنگال خوردن تق،تق صدای
  .است زنده هنوز امخانههم متأسفانه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .زدنیم صدایش دیگر امشب کاش .کرد نگاه در به پرنده

 ...ناری ...ناری – 

 

ون به پنجره از را قفس و شوم دیوانه بود مانده کم  بت 
 .کنم پرتاب

 صدایش هنوز و بودش ندیده شدیم سال دو !احمق مرغ
 .زدیم

 و سوخت دلم زد صدا و کرد نگاه در به دوباره وقبر 
 .کردم لعنت را شیطان

 

 که مرجان داد رو طوطیش داشت، اکلداش رو عقل –
 .نیاوردم شانس هم مرغ از من کنه، پیاده واون مغز

 

 
 
 ماشی    به رسیدن تا را هایملباس و زدم را گت  پیغام دکمه

ون تن از لباسشوب    .ریختم داخلش و کشیدم بت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شد اکو خانه داخل ملوس صداب  

  برگشبر  !عزیزم !یاشار –
 
، تماس من با حتما  برات دلم بگت 

مامان به عرصی .بشنوم رو صدات حداقل شده، ذرهیه
 رو باالها به سال ۶۰ قراره که گفتم زدم، زنگ حمیده
 گرفتم تماس نداری؟ خت   عبدی بابا از .کی    واکسینه
 ...ندادن جواب

 

 
 
 ناقال، عبدی .نیست سالش ۶۰ مادرم دانستنیم واقعا
 .دادنیم را جوابش هم باید گذراند،یم خوش

 

– ،  مرغ اون وقبر  تا گفتم قبل دفعه یادته !عشقم راسبر
 براش شد؟ چ   بگو ذارم؟نیم اونجا وپام من هست مینا

ی   کردم، پیدا مشتر
ا
 خواییم اگه .نمیاد خوشم ازش اصل

 .بره کن ردش ت،خونه بیام بازم من

 

 .ریختم دانه برایش و ایستادم قفس کنار

 خواجه شما چون نیست قرار !خانفندق شنوی،یم –
یف  .بدی فراری هم رو اینجا میاد مؤنب   هر دارین ترسر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...سیب ...ناری ...ناری –

  کالفه
 
به  را خودش و ترسید که زدم قفسش به محکیم ض 

 .کوبید قفس دیوار به

 

 رو رفته که اوب   چ   واسه منه، با دونت منه، با آبت –
؟یم صدا  کب 

 

  بار این اینکه برای
 
 نکنم، پرتابش پایی    به پنجره از واقعا

م دوش تا رفتم  .بگت 
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 ناری#

 

 رئیسم از گرفیر   مرخیص روز دو با را هفته آخر تعطییل
  .بودم آورده پناه مریوان باغ به و کرده ترطوالب  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  توانستمیم آرامشش و سکوت در
 

  خستگ
 
 تهران روزمریک

م و بشورم ذهنم از را  .بت 

 

ی کاله یک با و برداشتم را امکوله زود صبح  به حصت 
 خودم برای خواستمیم که بود روزها آن از زدم، جنگل
 .باشم

 

  
 
 شده خایل درخت از پیش سال چند که وسییع محوطه

 روستا هایبچه کمک به که بلویط هایدرخت با بود،
 جنگل دامن به زمینش کمکم حاال و گرفته جان کاشتیم
 .گشتبازیم

 

 حیوانات از خییل برای که هاب  درخت بابرکت؛ هایبلوط
 
 
 .بودند زندیک

 

 از ترپرخاطره هاتنه از یگ داشتند، بر از را مست   هایمقدم
  .بگذرم آساب  به کنارش از بتوانم که بود آن



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 خودم آخر دست ویل نزنم، رس آن به خواستمیم همیشه
 .کردمیم پیدا همانجا را

 

 
 
 قد رسحال، و گرفته جان اشتنه کناره   از جواب   ساقه

 .بود کشیده

 

  هایخط
 
 بلوط خاطرات دفتر  تنه، روی درپیچپیچ حافظه

  ...قدییم

شاخه به را خودم نجاتش برای زماب   که را مب   راسبر 
  آورد؟یم یادبه بستم، دخیل هایش

 

 .را خودم نه دادم، نجات رسنوشت چنگ را او نه که مب  

 

 پا صدای که بودم برگشته عقب به زمان در آنقدر
 .نشنیدم

 .کنمیم پیدات اینجا دونستمیم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .برگشتم 

 

 !یحب   سالم، –

به ترس بدون و جدی چرم، هایبتنیم و جنگلباب   لباس با
 .دادیم امنیت جنگل به رسید،یم نظر

 

 داری؟ بساطت توی چ   صبونه !کورد دختر  سالم، –

 

 خاکم، و آب آن دختر  اینکه تأکید با زدنش، صدا با
 .بودن دارریشه کردم، تعلق احساس

 

  روی
 
  روزی که درخبر  تنه

 
 .نشستم بود داده تغیت   را امزندیک

 :پرسید .ایستاد نردیکم

 تهران؟ گردیبریم یک –

 

 .گردمبریم شنبه هستم، هم رو فردا –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 در داخل خودم برای و ریختم چای برایش فنجان داخل
 .فالکس

 

 .سوخت دهانم تصورش از نوشید، ایجرعه داغ داغ

ه افق به  .بود خت 

 !ناری؟ چطوره، زندگیت –

 

کت یه کارگزیب   توی .گذرونمیم –  داییم .کنمیم کار رسر
  .کرده پیدا برام

 خوبه؟ حقوقش –

 

 :گفتم را واقعیت خنده با

نشیب  پشت از ویل آره، –  .اومد رسم و بودم متنفر مت  
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 .سمتم گرداند رس

 .بموب   اینجا تونسبر یم –

 

، رو ئایرین تو بودم، مونده اگه –  ...رو آرامش این نداشبر

 

  به
 
 نبینم، را پرحرفش نگاه تا کردم نگاه شکلشمرب  ع چانه

 این حرسبر  که کرد راحت را خیالم خندانش صدای اما
 .نیست میان

 

  از همیشه –
 

، فرق بچگ   با داشبر
 
ا همه  اینکه فکر .دختر

ی، غذا بشیب   ...سخته هم بیسر  پابند بخوای  بچه بت  
 .کب   تروخشک

 

 .خورد چی    بچه پوشک تصور از امبیب  

 :پرسید برادرانه

؟ تخونه –  .سخته تنهاب   هست؟ امن چ 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

شون ست،واحده۴ آپارتمان یه خوبن، هامهمسایه –  بیشتر
 .خانومن

 

 .شد متوقف هایشلب نزدیک چای فنجان

 نیست؟ خطرناک تنهایید؟ –

 

 .خندیدم

 ...یحب   نباش، من نگران –

 .کرد قطع را هایمانحرف بیسیم صدای 

؟ یحب   –  کجاب 

  

 :داد جواب و گذاشت زمی    کنارم را چایش فنجان

 ...بگو –

 

 .گرفته آتیش جنگل کولیت، طرفای گنیم –

 .شد قرمز صورتش



ر خریدز  بانوی بارانی  

ماهه، که هنوز ...هللا یا –   تت 
ا
وع دیرتر معمول  .شهیم رسر

 

 عمدی شایدم .کمک ریمیم داریم ما دادن، خت   منم به –
 ...بوده

  .میام منم –

 

  .بریم همه که شهنیم .پستت رس بمون –

وسیله .شدیم بلند حرف بدون هردو شد، قطع که بیسیم
 .برگشتیم و کردیم جمع را هایمان

 

 روستا رسیدیم، کولیت روستای به یازده حدود ساعت
یم دورتر جاب   جنگل اما بود، جمعیتکم و کوچک
  نزدیک سوخت،

 
 ...العبورصعب دار،شیب مرزی؛ منطقه

 ...کهنسال و نازنی    بلوط هایدرخت

 

، توقف محضبه  امشانه روی را کوله بندهای ماشی  
 .شدم پیاده همراهش و انداختم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کرد سد را راهم

 !بیای توب  نیم تو ناری، –

 .بیام خوامیم من آوردیم؟ اینجا چ   برای پس –

 

 :داد توضیح نرمش ایذره حبر  بدون

  شمنطقه –
 

 توی می    جاها بعیص   هنوز بوده، جنگ
 ویل شناسم،یم دستم کف مثل رو منطقه این من زمینه،
، گم تو اگه  .بقیه برای دردرسه فقط کن باور بیسر

 

 .کوبیدم زمی    به پا

 .کنم کمک خوامیم من –
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 .باشد مسلط صورتم به تا شد خم کیم



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .آوردمت همی    برای –
 
 .ماشینمه تو اولیه هایکمک جعبه

،یم منتظر جاهمی    و دارییم برش  روستاییا از بعیص   موب 
، که داوطلباب   و  مثل یگ کمک به گردنبریم کهوقبر  رفیر 
 دیدی؟ که رو اولیه هایکمک دوره   .دارن احتیاج تو

 

  به را رسم
 
 .آوردم پایی    تأیید نشانه

 خواست کمک و برگشت که هریک !بمون جاهمی    –
 .باشه راحت خیالمون

 

 ...رفت و

  ...گرفته آتش هم وراندره هایجنگل رسید خت   زود خییل

 که ایوسیله هر یا وانت با که دیدمیم را مردها فقط
یم جنگل سمتبه و رسانندیم را خودشان بودند توانسته
 .رفتند

 

ده غذا خودش با کیس شد، ظهر  عاشوراب   ...آب بود، نت 
 پس یگ که ست    درختان هایشخیمه کوه، میان بود شده
  .نبود که آب   و سوختند،یم دیگری از



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 هواپیمای یا هلیکوپتر  نه آمد، رحم آسمان ابرهای از نه
 ...خایل هایدست و مردم فقط رسید؛ راه از پایسر آب

 

 دلمان و گشتندبریم مردم کمکم شد، سه دو، ساعت،
 ...شده تمام که خوش

 

 نفر دوسه .نبود بد چندان گشتندبریم که کساب   وضعیت
 
 

 .کردم کمکشان که داشتند سطچ هایسوختگ

 

 یحب   برای کیم خوردم، کیم بود؛ کتلت و نان امکوله در
 آتش دوباره دادند خت   چهار حدود ساعت .داشتم نگه

 .شده ورشعله

 

 بخصوص شدم، پشیمان یحب   حرف به دادن گوش از
 .کشید طول شب یازده تا آمدنش وقبر 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .گرسنه و دودزده بود، خسته آمد، که وقبر 

  من بگذارد کردم اشراض  
 
 جنگلداری ماشی    کنم، رانندیک

 کردیم ثابت اشافتادهخون هایچشم ویل امانت، و بود
  به قادر

 
 .نیست رانندیک

 

 خوشحال لحاظ این از حداقل برگشتیم خانه به وقبر 
 بساط همان دوباره فردا اما شده، تمام آتش که بودیم
 ...باز و ...باز و شد،

 

 مثل شده، تمام سوزیآتش که کردیمیم فکر بار هر
 خساربر  کشید،یم شعله دیگری جای از رس هزار اژدهاب  
قابل ان غت   پناهب   و بیچاره حیوانات و طبیعت به جت 
  ...منطقه

 

  یک جدید، روستای یک روز هر
 
  .دیگر منطقه

 
 زمزمه

 .دلیل هزار با گرفت،یم قدرت بیشتر  روز هر بودن عمدی
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  نداشت، معب   احتیاط دیگر اما من برای
 
 هایکمک جعبه

 با کردمیم سیع بقیه مثل و کرده خایل امکوله در را اولیه
ی  .کنم خاموش را آتش رسدیم دستم به که هرچت  

 

 را آتش دور هایدرختچه و آورده خودشان با داس بعیص  
 در که خشک و بلند هایعلف نداشت، فایده بریدند،یم
  حاال بودند جانبخش و ست    بهار

 
یم مرگ انتشار مایه

 .شدند

 

 .کردیم تداغ را جهنم بود، ورشعله پارچهیک زمی    سطح
 درسبر  خواب بود روزشبانه چند مردها از بعیص  

، نه نداشتند،   ...غذاب   نه آب 

 

ت فقط شاخه با .نکشند پس پا که داشتیم نگهشان غت 
 کوبیدند؛یم آتش روی بودند شکسته درختان از که هاب  
  .نبود ایوسیله هیچ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 آخر تا پردردشان زوزه   و بیچاره حیوانات فریاد صدای
  .شدنیم پاک ذهنم از عمر

 

یم تهوع چیدیم امبیب   در گوشت سوخیر   بوی هروقت
 خودخوایه آتش در زنده دیگر گناهب   حیوان یک گرفتم،
 .بود سوخته هاانسان

 

 مسجد در و برگشتیم ده به مردها از بعیص   همراهبه شب
  .شدیم جمع

 

 آنها مردها آوردند،یم را شانکهنه هایموکت روستا، مردم
 شانسخوش خییل اگر و چوب روی بر و بریدندیم را

  روی بودیم
 
یم کوبموکت و چسباندندیم بر  دسته

 .ساختند

ات  .شد همی    مانرفتهپیش تجهت  

 

 هایانجمن بودند، آمده کمک برای کشور دیگر مناطق از
  ...چیا انجمن از هم نفری شصت و محییط زیست



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  بود، منطقه روح جنگل نشست، کارب   شدنیم
 
 زندیک

 .هاانسان و حیوانات جاری

 

 از که ببینم را یحب   توانستمیم شب، دوازده حدود ساعت
 
 

  .کشیدم موکت روی را برموکت .شده بیهوش خستگ

 

 .بخوابید دیگه !ذاکری خانم بسه –

  و پریدم، جا از کنارم ایمردانه صدای شنیدن با
 
 فورا

 .امداده خودم دست کار فهماند من به دستم سوزش

 

  را پرخشمم نگاه
 
یم دلم .دادم غریبه جوان مرد حواله

 و ببندد را دهانش که بزنم داد احمق مردک رس خواست
 ممکن و بودند خواب همه اما نکند، دلسوزی من برای
 .شوند بیدار بود

 

 .برود کارش ب   تا کردم پشت او به



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دستم .پیچیدم دستم دور باند کیم و کردم باز را امکوله
 .بود کثیف و آلوده

 

  .کنم کمکت بذار –

 .نشست کنارم یحب  

 

 :کردم زمزمه پشیمان

  .شدی بیدار من صدای از –

 

نیم صاف .گرفتم سمتش را دستم باالجبار بود، منتظر
 .لرزیدیم ماند،

 آوردی؟ دستت رس بالب   چه –
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  باند
 
 دوباره و زد بتادین سکوت در .کرد باز مرا شلخته

  .پیچید باند



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

– ، ، جنگل توی شب خواسبر یم یحب   من خاطربه بموب 
 .برگشبر 

 

 .باشم هردوتامون مواظب دادم قول ئایرین به –

 .اومدییم و ذاشبر یم تنها رو عروستتازه نباید –

 

 .بخواب حاالم  .چیه من شغل دونهیم خودش –

 

  که بروم برموکت رساغ دوباره خواستم
 
 را مانتوام گوشه

 .گرفت

احت بدم، انجام رو کارت بدم قول من اگه – ؟یم استر  کب 

 

 ...ایخسته –

 تابید،یم صورتش به پنجره از کیم نور .کرد رها را مانتوام
 .بود شده گود چشمش زیر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

احت پس .ایمخسته همه آباریکال، –  .کن استر

  .کشیدم دراز یحب   به نزدیک ایگوشه .گفتیم راست

 

 
 
 مسافربر  پتوی .بودند غریبه شناختم،نیم را هاآدم بقیه
 .کردم باز تنم روی را عزیزم

 

  .رفتم خواب به زود
 

 رویاها گذاشتنیم بود خوب خستگ
  ویل هایمپلک پشت .شوند نزدیکم

 
  الشه

 
 پشبر الک سوخته

 .شدنیم پاک و بود کرده جاخوش

............ 

 

 روی خاک بیل، با داشت، تن به کوردی شلوار که مردی
 داخل سوراخ سمت بعد .کرد خاموشش و ریخت درخت

 
 
 .شد خم درخت تنه

 

 .باشه بوده روباه باید –



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم سوخته را اشخانه و گشتبریم که روبایه برای دلم 
 .سوخت دید

 

 :زد فریاد مردها از دیگر یگ ناگهان 

 ...اونجاست – 

 فرار ما دیدن با که دیدم را حیوان از ایسایه ایلحظه
  ...کرد

 

 یحب   دست اینکه از قبل .رفتیم آتش سمت ما، ترس از
  .دویدم رسشپشت باد مثل برسد من به

 

 گرفتهآتش هایشاخه سوخیر   ترقترق میان مردها فریاد
 .شد گم

 

 پایم به لحظه یک حبر  شد، منحرف مست   از جا چند
ش و برخورد   .کرد عوض را مست 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 درخت از خایل رویمروبه ناگهان دویدم،یم طورکههمان
 ...خایل زیرپایم و شد

 

  روی ماندم معلق
 
  در دره، لبه

 
 که دیدم ...سقوط آستانه

 .دوید پایی    به روباه

 

ی گرفیر   دنبال به را هایمدست  هوا در خودم نجات و چت  
  ...هیچ نه بود ایشاخه نه دادم، تکان

 

 .زد مشت را هوا دستم
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یم اگر ...شدم کج دره سمت یلو زدم بالبال دیگر بار
 ...نه زنده ویل رسیدم،یم دره ته به تررسی    ع روباه از افتادم،

 

  چت   هیچ به
 
  ...هیچ نبودم، وابسته زندیک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...کنم سقوط نبود قرار انگار اما کشید، پایی    به مرا جاذبه

 

همان ...افتادنم مانع و شد حلقه کمرم دور به دسبر  
 به دوید،یم پایی    شیب از که بود روباه به نگاهم طورکه
  .رسیدم آگایه

 

 را حضورش .هستم کیس چه آغوش در دانستمیم
 خاکستر  و دود بوی میان حبر  کردم،یم احساس

  ...شناختمش

 

 ترقوی و قطورتر کمرم دور دستش هایماهیچه اگر حبر 
 چنی    به توانستیم را من تمامیت که کیس تنها .بود شده

 
 
 ...او ...بود نفر یک فقط برساند ایشوریدیک

 

 که آنقدر ...است باریک خییل واقعیت و توهم بی    مرز
 میان جاب   که آمده نجاتم به آتش میان مردی شد باورم
 .بودم گذاشته جایش کوچه و آجر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 و برگردم اینکه بدون حبر  بودم، مطمی    اینها تمام از و
 .ببینم چشم به را گرفته آغوشم در محکم که ایغریبه

 

 هاب  نفس تکتک با نبودم، غریبه قلبش هایتپش با من
 ترمحکم کردیم وادار را قلبم و شدیم پخش گوشم زیر که

 .بکوبد

 

 تکه
 

 عقب مرا مرد ...غلطید دره ته به پایم زیر از سنگ
  .افتادیم زمی    روی باهم و کشید

 

  روی من و پشت به او
 
  .او سینه

 

 قرار بازویش روی رسم چرخاند، هم مرا چرخید، رسی    ع
  ...ترس از نه شد، بسته هایمچشم من و گرفت،

 

 ...خدا به بود، ترس از



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...او و باشد زده گولم مرگ حضور ترسیدمیم 

 

 توهم کردیم گمان هم او انگار .شد قطع کشیدنش نفس
 .باشم

 ...بعد و آمدیم اطراف سوزان جهنم صدای فقط هاب  ثانیه

 

 .کن باز رو چشمات ...ناری –

 .بود خودش شده  مهربان صدای

 

 کردن زمزمه برای هایملب ...کردنیم اشتباه که هایمگوش
 باز نتیجهب   و لرزید ویل گرفت، فاصله هم از اسمش
  .ماند

 

 چسبیده آن به زغال انگار نشست، صورتم روی انگشتش
  یک باشد،

 
 .سوخت امگونه روی کوچک نقطه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و لرزید پایینم لب آخر در هایم،لب تا شد کشیده گرما 
 .شد ذوب

 

  از اشگ قطره
 
 شدیم سایل دو .چکید چشمم گوشه

 نبود، هرکیس که او اما ببیند، را اشکم کیس بودم نگذاشته
 ...بود یاشار

 

 .دویدیم ما سمت کیس شد،یم ترواضح ویل پاهاب   صدای

 ...ناری –

 

 باز آب  به را چشمم .گرفت کناره من از مرد و آمد یحب  
 .بود ایستاده رسم باالی .دیدم را تصویرش و کردم
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یم کشانکشان خودش دنبال بود، گرفته را آستینم یحب  
 .برد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 بالب   اگه !بهت کردم اطمینان !عاقیل کردمیم فکر –
 و در جواب دادم؟یم چ   وفامیلت جواب اومد،یم رست

 دادم؟یم چ   رو همسایه

 

 و شنیدمیم که هاب  سؤال برای جواب   .زدمنیم حرق  
 .نداشتم کردمنیم درک را مفهومش

 

 رسمانپشت که بود مردی پای صدای به حواسم بیشتر  
 باز و بود کرده حسش قلبم بودش، دیده چشمم .آمدیم
 .باشد خودش کردمنیم باور

 

 فاریس، کوردی، شنیدم؛ رسزنش زباب   هر به رسیدیم وقبر 
 ...شناختمنیم که هاب  لهجه

 

 .کرد ول را آستینم باالخره یحب  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تکون جات از برگردم، من تا موب  یم ماشی    توی رییم –
 !خورینیم

 

 شد، کشیده دنبالش به دلتنگم نگاه و شد رد کنارمان از او
ه  .اشورزیده و محکم هایشانه به خت 

 

 .پریدم جا از یحب   داد با

 !ناری –

 

  :گفتم حواسب   و تند

 !بمونم بذار .آتیش سمت نرم دیگه دمیم قول –

 

 .خونه گردیبریم هم فردا !گفتم که همی    –

 .کردم خطر احساس

 

، تو هرچ   ...خدا رو تو –
 

  .بمونم بذار بگ



ر خریدز  بانوی بارانی  

–  
 

 .کرده زایل رو عقلت خستگ

 

 .آمد سمتمان مردی

– ، م شاخه بده .سوخت مشاخه کجاست داس یحب   .بت 

 

 .شد تسلیم ندادنم، گوش حرف از کالفه

 !کب  نیم پابه رسر  –

 

 پایی    تأیید نشان به را رسم اما کردم، اخم توبیخش از
 .آوردم

 اما نبود، او از اثری چرخیدم، اطراف به یحب   رفیر   از بعد
 ...نه

 

ی پنجاه در  دامنه از آتش ده  تو کهجاب   دورترها، به مانمتر
 .کردیم نگاه رفتیم باال

 

  چه؟ که زدیم راه آن به را خودش بود؟ شده مرگش چه



ر خریدز  بانوی بارانی  

  !احمق گاوکله

 .بدهد توانستیم که آشناب   از نشاب   حداقل

 

 کمگ تا زدم تکیه درخبر  به .نیامد ما سمت غروب خود تا
 .دهم انجام خواستند

 

 حس صورتم روی را نگاهش گریم باری چند !چرا؟ دروغ
 .دیدمشنیم و چرخاندمیم چشم اما کردم،
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 برم خواست یحب   و شد تاریک کیم که هوا اینکه تا
 .ایستاد کنارمان گرداند،

 

 .میام همراهتون هم من –

  .کردند جذب خود به امتشنه هایگوش را صدایش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .افتاد راه ما با .داد نشانش بفرما عالمتبه را دستش یحب  

 .بود راه ماشی    تا پیاده ساعبر نیم

 

  .شدنیم باورم چت   هیچ ...شدنیم باورم 

 

  ...بود رویمروبه و شده تمام انتظار باالخره

 

یم او به نگایه کردمیم پیدا رساشیب   در را پایم جای تا
 آن بدون اما بودند، همان صورت خطوط انداختم،
 .شناختمشیم آن با که هاب  احساس

 

  در هاحماقت از رسییک
 
 گذر هیچ که هستند زندیک

 ...نیست آنها کردن فراموش و حل به قادر زماب  

 .بود او عشق حماقت، ترینبرجسته من، برای

 

یم التماس دیدنش بیشتر  لحظه یک برای دلم همینکه
 ...کرد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .نشست رانندهکمک صندیل روی برگشت مست  

  .زدنیم حرق   کیس

 

 :پرسید شکست، را ماشی    سکوت که بود یحب   باالخره

 اومدید؟ آتشنشاب   از شما –

 

خونه و گرفتم کرونا کنهیم فکر رئیسم اومدم، داوطلب –
 .م

ی دکتر  گوایه باید برگشت برای –  .بت 

 

 .دادننیم بهم مرخیص .شدم مجبور شه،یم جور –

 

 .انداخت او به نگایهنیم یحب  

 .کردی تغیت   خییل –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 عجیب آخر بود؟ مهم برایم یحب   سؤال به جوابش چرا
  !کردیم رفتار

 زد؟نیم حرق   هیچ و دیدیم را اشناری یاشار،

 

 .کشید آه

 .گذشته خییل –

 

 فقط .شد پاشیده رسم به یخ آب سطیل مثل حقیقت،
 برای رفت، مانخانه از که بود دیروز انگار احمق من برای
 .بود گذشته خییل او

 

رسدی دلیل مسجد حیاط داخل رسیدیم، روستا به وقبر 
 استقبالش به که دختر  یک شکل دیدم، چشم به را اش
 .آویخت من هایگذشته مرد بازوی روی را دستش و آمد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 فقط دانمنیم بلند؟ یا کوتاه بود؟ زشت بود؟ زیبا دختر 
 فشار امخرخره روی پیچید او بازوی دور که هاب  دست
 .آورد

 

 تو به احمق ناری که مدبر  تمام آقایاشار؟ اینطوره، پس –
 داشبر  خودت واسه جنابعایل کردیم فکر گاوکله معرفتب  

 
 
 رو پات کردی اشتباه .منه شهر اینجا ویل کردی؟یم زندیک

 باهات جفت یه که وقبر  اونم من، قلمروی توی گذاشبر 
،یم پشیمون .بود  .کنمیم پشیمونت من یعب   یسر
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 یاشار#

 

 
 
 داخل نداشتم، را چادر داخل هایبچه و شلوغ   حوصله
 .کشیدم دراز ماشینم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...ناری ...ناری ...ناری

 ذکر را اسمت روز هر هم نفهمزبان قلب این فندق، جزبه
  .گفتیم

 دیر؟ قدراین چرا

 

 آتش و آب به گرفته آتش داد پناهت که شهری شنیدم تا 
 .افتادم راه به و زدم

 

  همهآن از بعد که شغیل
 
 ول هوا روی را داشتم آواریک

 .زدم جاده به و کردم

 

 من دیدی، بگویم المروتم قلب به فقط که بودم آمده
  بکن؟ را کارت آدم مثل حاال پس نبود، رفتم، دنبالش

 

، بودم آمده  گذشتیم ساده چت   همه اگر اما خداحافیط 
 .نبود یاشار رسنوشت اسمش که

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 مبیچاره که عشقت از نه !ناری بودم، شده خسته –
 بیای که روزی برای کشیدن انتظار از ناامیدی، از کرده،

  و
 

 نیومدی .بموب   کنارم که اومدی شده، تموم فرارت بگ
؟ تو بود، سنگی    من گناه بار !المروت  !چ 

 

 .ساکت مسجد حیاط شد، شبنیمه

 ...کردم فکر گذشت که روزی به

  .تهران از افتادیم راه صبح

 

 را مسجد داخل اینکه بدون تارا رسیدیم، اینجا به وقبر 
 شسته هایشفرش گفتیم بماند، آنجا نشد حاض   ببیند

  .رودنیم سقف یک زیر هاغریبه با نیست،

 

ضا که چادری حیاط کنار  َعلم را بود آورده خودش با علت 
 .نفره۶ بزرگ چادر یک کردیم،

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 به که گفتم او به قبلش شب .بود آمده من خاطربه تارا
 کوچه رس دوستانش از نفر چند با صبح روم،یم مریوان
 .بودند

 

 چه؟ که ایافتاده راه من دنبال بگوید نبود یگ

 

 سمت افتادم راه من شدند، مستقر چادر داخل که آنها
 .حادثه

 

وع رسیدم محل به اینکه محضبه  .کمک برای کردم رسر

 

 یا نبود، کدامهیچ هواپیما، داشتیم، الزم پاشآب هلیکوپتر 
ی آمدند،یم وتوکتک  بخوایه تف با انگار نداشت، تأثت 

  .کب   خاموش را جهنم

 

یم حرف روباه یک از مردها شنیدم، داد صدای لحظه یک
 .دوید آتش میان به کیس دیدم گرداندم که را رسم .زدند



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 در که کیس هم و دیدم را کوچک روباه هم ایثانیهبه
ی۳۰ فاصله  .دویدیم هاعلف سوزان ستون سویآن ام،متر

 

یم رد را جلویم ورشعله دیواره   باید فقط او به رسیدن برای
  .پریدم را بلند گام یک .کردم

 

وب   انگار ویل کردم، احساس صورتم روی را آتش داغ    نت 
 .کشیدیم سمتش مرا
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  قبلش هرچند بودمش، نشناخته
ا
 که ندیدم واضح اصل

  .بشناسم

 

  روی اما
 
 را جنگل پری انگار گرفتمش، کهوقبر  پرتگاه، لبه

  .شد ساکن دنیا باشم، کرده شکار



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 بردیم خودش با را آتش هایجرقه و گرما که بادی حبر 
 .بود آغوشم در دنیا داد، دست از را رسعتش

 

  .بودم کرده لمسش سال دو از بعد شد،نیم باورم

 

وتم به و زد امبیب   زیر صافش موهای عطر  تا برد، هت 
  از بکشم عقب رفت یادم که حدی

 
 .پرتگاه لبه

 

 و شد قسمت .تایتانیک بود گفته پرایدش به شب یک
  بر فقط کردیم، اجرایش

 
 .مرگ لبه

  .بود کچل نداشت، مو هم قصه لئوناردوی

 

  .کرد خوش جا لبم روی لبخند و زدم غلت جایم در

 

یم خوشکخوش خودم برای عاشقتازه هایپرسبچه مثل
 .بود مانده خاطره آن از فقط او از بعد که لذبر  خندیدم،



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 این برای بود، شده تنگ هابودن فنا این برای دلم ویل
  که جاب   تنها حضورش، از شدن مست

 
 غریزه   یک مردانگ

 .نبود ضف

 

  !یاشار ات،جنبهب   رس بر خاک ای .کردم جمع را لبخندم

 

 این که خدا به و زده، امسینه به کوهستان آتش ویل
  نبود؟ خودم دست

 

  .کردیم خت  به مرا عاقبت خدا خود

  .بودیم آمده تهران از شدیم روز یک فقط و

 

 پهلوآن و پهلواین قدرآن سفت هایصندیل روی صبح، تا
 .زد رس آفتاب تا شدم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 به حیاط داخل و گرفت وضو ایگوشه که دیدم را یحب  
  .ایستاد نماز

 
ا
  بود؟ چه ناری به ربطش اصل

 

  نکند؟ ...ناری خایل نگاه آن اینجا، او، و ناری

 

 خرگوش به نسبت حقر  دیگر گفتیم من به یگ کاش
  هاحماقت رسییک ویل ندارم، آزادم

ا
 مثل اند،مردانه کامل

 .جداب   از بعد حبر  مالکیت، حس

 

ون روستا از مردها با همراه  .زدیم بت 

 خودمان با خواستنیم بود؟ نکرده بیدار را او یحب   
یمش؟  بت 

 

 گردمبریم وقبر  نکند که این به کردن فکر با اما !بهتر  چه
 فراری را ناری نکند بودم، من زبانش ورد تارا ...نباشد آنجا
 داد؟یم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 چقدر دید باهم را ما وقبر  ناری کردم؟یم چه را تارا
 .رفت فامیلش آن با خیالب   خییل !!بود خونرسد

 

 .شدیم خاموش زودتر آتش کاش
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  رسیدیم که حادثه محل به
 
 .شدند پراکنده فکرهایم همه

 

 وجود شگ بود، انداخته جنگل دل به آتش قصد از کیس
 چرا؟ اما نداشت،

 

 برای ترنحس تابستاب   گذراندیم،یم را نحیس سال
  .طبیعت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بود، ندیده خود به سوزیآش همهاین تاری    خ در زماب   هیچ
، روز یک کاب   یگ هوشیاری از دری    غ و زاگرس، روز یک هت 
  .پاشآب هواپیمای و بالگرد از دری    غ مسئوالن، از

 

 زده تاول هایماندست گشتیمبریم روستا به که غروب
 کوبیدن از کردیم درد هایمانشانه تشنه، و خسته بود،
  .بود شده دیوانه که آتیسر  روی

 

 است، خراب اوضاعش شیخانهانه که بود رسیده خت  
 .رفتیمیم باید

 

 شدم مطمی    تارا کنار ناری، دیدن از مسجد حیاط در
  یک فقط دلم ویل نیست، صبح مثل چت   هیچ

 
 گوشه

احت و خنک   .خواستیم استر

 

  از کردنیم کار مغزم
 

 .خستگ

 ...نشست بازویم روی تارا انگشتان و رفتم جلو وقبر  ویل



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کردم پیدا جدید دوست یه ببی    بیا یاشارم، –

 .وزید داغم صورت روی غروب خنک نسیم

 

نیم را چت   هیچ هایشچشم از شد، ناری نگاه قفل نگاهم
 .خواند شد

 

  .باغش بریم کرده دعوت ما از ذاکری خانوم –

 .چرخاند ناری سمت را رسش

  بود؟ چ   کوچیکتون اسم عزیزم، راسبر  –
 
 مردم لهجه

 ...دقیق نتونستم .غلیظه خییل کی   یم صداتون وقبر 

 

  ...نارین –

 .قشنگه –

 

 ...ناری کی   یم صدام –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شد پررنگ تارا لبخند

 ...مرغ یه یاشار –

 

 .گفت را حقیقت راحت و عادی خییل ناری

 .عبدی عمو به بودمش داده بود، من مینای مرغ اون –
  .بودیم همسایه شناسم،یم رو پرستدوست من

 

 :کرد زمزمه و نگاه ناری به من از شک با کیم تارا

  جدی؟ ...ا   –

 

 .زد او صورت به لبخندی ناری

  .بود اومده خوشش فندق از عمو –

 

 :دادم قرارش مخاطب باالخره

  اینجا –
 
؟یم زندیک  کب 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بود بلد هرچند شد،یم هول وقبر  لرزیدیم صدایش قدیم
  ...ناری این اما دارد، نگه حالتب   را صورتش

 

 .داد را جوابم آرامش با و صاف

 ریمیم فردا گفت یحب   .اونجاست زندگیم تهران، .نه –
 شب قراره .مریوان گردیمبریم داریم امشب شیخان،هانه
 
 
 .بمونید من خونه
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 .زدم اشاره چادر به

 .کنیم جمع رو هامونوسیله و چادر باید ما –

 

 .انداخت شانه روی و برداشت را اشکوله

 باهاتون رسیدید که شهر به ریم،یم جلو یحب   و من –
 .کنیمیم هماهنگ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دوستش و تارا و من بساطشان، و بند کردن جمع از بعد
ضا ماشی    با بقیه جیپ، با  احمرهالل هایبچه از که علت 

 .افتادیم راه بود

 

  .پرسیدیم سؤال شدنمان تنها محضبه تارا
 
سی    حوصله

  .نداشتم جیم

 

 رسیدیم؛ بود داده آدرس که ایمحله به پرسش کیم با
 
 
ان محله  .دارست 

 

  .متر  هزار باالی بزرگ، گردوی باغ یک بود، باغخانه یک

 

  دیدن با
 
  کوچک کاهگیل خانه

 
ها باغ، گوشه  ذوق با دختر

 .ایستاد ویل تارا رفتند، سمتش

 .باشه بهتر  توش کنه خدا –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 از آویزان شاداب هایگل غذا، عطر خورده،نم خاک بوی
  .بود بهشت خود اینجا ...کاهگیل دیوار

 

 دو نبود خودب   ...آرامش و کشیدن نفس برای خوب   جای
 .آورد پناه اینجا به و کرد فرار پیش سال

 

 دیدن با اما دادم، خودم به قویس و کش .بودم خسته
  در که کیس

 
 .شدم صاف درجا ایستاد، در آستانه

 

  و آب   شال و بلند لباس با
 
 قدش قرمز دوزیسکه جلیقه

  .رسیدیم نظربه همیشه از بلندتر

 

  .بود کرده باز فرق اینجا زنان مثل را موهایش

 که بود شده آفریده اول از انگار بلند، هایآستی    آن با
 .بپوشد را وبرقپرزرق هایلباس این

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

، عی    در کورد زنان لباس یم انسان به عجیب   حس زیباب 
ام، دهد؛  تن به را آن کیس بودن جنگجو شجاعت، احتر
 ...دارد

 

 شیطنبر  از پر دختر  با که بود ایستاده زب   من، رویروبه 
 .داشت فرق گذاشتم رسپشت که

 

 .پراندم جا از و کوبید امشانه به کیس

 !جوون؟ چطوری، –

 

 .رسیده کنارم یک نشدم متوجه حبر 

 !بابایحب   سالم، –

 

 .زب  نیم رس و یادته رو ما پس –

 .بوسیدم را اششانه

 

 .پرسش شبیه بود، مهربان و کشیده صورتش،



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 
 

 بودم نتوانسته هرگز که بود ایستاده کنارش سگ
  .کنم فراموشش

 

 .شد ساکت بابا ترسر  با و کرد پارس سمتم به

 .خندیدم ارادهب  

 

 .نیومده خوششون من از وقتهیچ ناری حیوونای –

 

 !تو بفرمایید .نگت   خودت به .اینطوره هاغریبه با –
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 .رفتیم خانه سمت زنانقدم

 قاورمه گذاشته، بار دوخوا .دیده شام تدارک عروسم –
 خدا .اومدیم ما داره مهمون که زد زنگ نارین وقبر  .پخته



ر خریدز  بانوی بارانی  

  مهمان رو، پدربزرگش کنه رحمت
 
 توفیق،کاک خونه

 .منه مهمون

 

 .انداخت باغ ورودی در به نگایه

ید، گفت یحب   –   بیشتر
 
 کو؟ مهمونا بقیه

 

  .رفیر  یم کار رس باید .تهران برگشیر   –

 .نزد حرق   و داد تکان رسی

 

 دو با بزرگ اتاق یک داشت؛ متفاوت نماب   اما کلبه داخل
ی،دوازده فرش   ...نوستالژی و رنکالیک هایپشبر  متر

 

خانه یک   کوچک، خواب و آشت  
 
 و بریگچ دیوارها همه

  این داخل کیس .تمت   
 
 .بود کرده مدرن را قدییم کلبه

 

  .داشت کمان ابروهای و سفید گرد صورت عروسش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کرد پهن که ایسفره ویل هجده، فوقش بود، سالبچه
 .آمدبریم کدبانو یک عهده   از فقط

 

  .بروند شوهرش با کرد وادار را یحب   زن شام از بعد ناری

 

 جدی خییل بشورد، را هاظرف کرد اضار بیچاره هرچقدر
 .کنندیم تمت    خودشان نیستند، غریبه هامهمان که گفت

 

ها از کشیدن کار برای کردم حس  کاری هیچ که دختر
  از فقط نکرده،

 
 از که ناری اما گفته، زدندیم غر خستگ

 بود؟ .نبود بلد کارها این

 

  به خواب برای کرد اضار بابایحب  
 
 که برویم او خانه

ها   .باشند راحت دختر

 

 بلند خداحافیط   برای را اشکق   دست تارا .شدیم بلند
 .داد تکان و کرد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .شد هال وارد خانمانه خییل لیپتون جارو با اما ناری

ضا  فرش به را محجوبش نگاه و انداخت پایی    را رسش علت 
 .داد

 

 برگشتیم شاءهللاان .دادیم زحمت خییل ذاکری، خانم –
ان تهران  .کنم جت 

 

  .داد تکان رس برایش ملیح لبخندی با

ین این اومدید، ما به کمک خاطربه شما –  بود کاری کمتر
 .اومدبریم ازم که

 

  گفتم؟یم چه تشکر برای من
ا
 آنقدر من نیت گفتمیم مثل

 نه کشانده، اینجا تا مرا مریوان اسم اینکه نبوده؟ خالصانه
 کمک؟

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 چون نداشت، من از را انتظارش هم او نکردم، تشکر حبر 
 .نینداخت من به نگایه حبر 

 

 .خداحافیط   و کرد مانبدرقه وروی کنار

 .شدم پشیمان رومیم گفتم اینکه از حیاط در دم

 

، این به باغ تنها، زن چهارتا –
 
 .مونمیم من بزریک

 .بزنن آب به تن خوانیم .باشن راحت بذار –

 

 .خوابمیم ماشی    توی –

 :گفت و خندید بابایحب   

زنه خودش نارین –  .شت 

 

 زد؟یم حرف خودمان ناری از

 .خوابیدم عقب صندیل هم شب چند این عمو، مونمیم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

مرد  .خندید ترسم به پت 
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 به نشستم، صندیل روی و کردم باز را جیپ عقب در
 .زدم زل خانه هایچراغ

 

ک رسید؛یم اینجا تا تارا دوست بلند خنده   صدای  دختر
 ...فر موهای آن با تپل،

 

ضا گمانمبه  .بود آمده او خاطربه علت 

 به حسادت از را حواسم تا چرخاندم اطراف به را رسم
 
 
 .کنم پرت گناهشانب   و ساده هایزندیک

 

 روشن مرصفکم کوچک چراغ یک متر  ده هر دیوار، روی
 کم شب در گردو درختان سنگیب   و خوفنایک از کیم و بود
 .کردیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .خورد زنگ امگویسر 

 !پرسخاله؟ چطوری، –

 

 حرف وارمعجزه آمدپیش این از امبوده منتظر انگار تند،
 :گفتم بزنم،

 .اینجاست ناری –

 

 :دادم ادامه .رفت یادش بازیخوشمزه

 !رضا؟ شهیم باورت .شمخونه حیاط تو االن من –

 

 !ای؟زنده –

؟ یعب   –  چ 

 

 خوبه؟ حالش ناری ...بابا هیچ   –

 ...و رساندم زبانم نوک را «خییل»

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...آخه بردی، چرا رو تارا –

 دیوار کناره   و برداشتم را گویسر  باشم متوجه اینکه بدون
  .زدم قدم

 

 که بهش بودم گفته فقط .بود کوچه تو صبح خودش –
 .افتمیم راه نه ساعت

 

ی هیچ با همهاین –  اویل همون نشدی، قایط دختر
یش ه   .دراومد آب از ست   .آویزون دختر

 

 
 
  .شکست حرکت یک با گرفتم، را خشگ شاخه

  داشت، خاض عطر هوا
 
 .بود گردو درختان برگ از حتما

 

 .شدیم خفه کنجکاوی از داشت رضا

 شد؟ کیسر گیس دیدش؟ ناری –

 

؟ اونجا .امنه جاهمه –   چ 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نگرانیر   پرسن،یم رو حالت هابچه –

 

 .گرفتم وجدانعذاب کیم

 .گردمبریم زود بگو –

 

  هم هفته دو شدی؟ خل –
 
 .کروناست از بعد قرنطینه

  .خونه تو شمیم دیوونه من –

 

گاه بیا –  .تعمت 

 .بدتره که ببیی    ومن اونجا همکارا –

  .هست اینم – 

 

گاه  که روزهاب   برای بودیم، انداخته راه رضا و من را تعمت 
 .نداشتیم شیفت

 

 .کشید خمیازه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بودم شیفت امروز .دیگه بخوابم من –

 .بخواب –

 

 .بخر برام سوغابر  راه رس برگشتب   –

 .خداحافظ –

 

 .انداختم جیبم داخل را گویسر 

یم ترخسته عقب صندیل فکر با اما بود، کوفته تنم تمام
 .شدم

م صداب   که دهم تکیه درخت به خواستمیم  .کرد غافلگت 

، رو دوریش شب یک طاقت –  !قهرمان؟ نداشبر
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ببه  .چرخیدم صدا سمت ض 

  .بود رفته نشانه سمتم را تفنگ و ایستاده دیوار امتداد در



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

اهن یک دیدم،یم را تفنگ و صورتش فقط کم نور در  پت 
ه تاریگ، در که داشت تن به بلند  .رسیدیم نظربه تت 

 

 .داشت تمسخر صدایش اما کرد،نیم شوچ  

 .اومده دزد گفتم –

 

 که بود نامأنوس من برای همانقدر او دست در تفنگ
 .پروانه تن به زنبور نیش

 

 :غرید

 !نکن نگام اونجوری –

 

  به را هایمدست
 
 :گفتم تفری    ح با و گرفتم باال تسلیم نشانه

 جوری؟چه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم خوشگل سوراخ یه یهو نداری، عرضه تو نگو نگات با –
 .دستت کف کارم

 

 روی نشینندیم اجازهب   که ناخوانده لبخندهای از امان
 .آدم صورت

 

 پرده   لحظه یک فقط برای ویل افتاد، اتفاقر  چه دانمنیم
 :کرد زمزمه نفرت با .افتاد نگاهش از خونرسدی

؟ چطور –   تونسبر

 

 !بنگ

 
 
 .شکست دستم درون شاخه

 

 همان فقط و فقط .شنیدم را نفسش شدن آزاد صدای
 ...قدییم ناری به بود شده تبدیل ثانیه چند

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 به دوباره انداخت؛ خط را درختان سکوت بلندش پوزخند
 .بود برگشته هاغریبه قالب

 

 .رهنیم خطا توفیقکاک رسُپر دیدی؟ رو شلیک –

 ورییک لبخندی با و انداخت اششانه روی را تفنگ
 .کرد تماشایم

 

س – ام ما !نتر نیم شلیک مغزش به داریم، رو مهمون احتر
 .کنیم

 

 خشخش صدای بلندش دامن .افتاد راه به و کرد پشت
 .کرد بلند را هابرگ

 

 من تخت روی فقط .خالیه خواباتاق خونه، تو بیا –
 .باشه بالشم رو هاغریبه موی میاد بدم .نخواب

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 صدای از تارا و سمیه .بود هوا در باروت بوی هنوز
 .بودند آمده ایوان روی شلیک

 .کنم توجیح خودم شدم مجبور رسیدم، کنارشان

 

 .دزدم کرده فکر ناری .موندم تنهایید، گفتم –
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 :کرد غرغر سمیه

 .بردیم خوابم داشت تازه –

 

 .پاییدیم را حرکاتمان ریز چشم با اما تارا

 را اتاقش دست با ناری .بود پهن حال وسط هارختخواب
 .داد نشانم

 

 نمکب   خنده   و پچپچ صدای .بستم را در و شدم وارد
 .آمدیم سمیه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .کردم پر اتاق هوای از را نفسم
 
 خوشبوی و مالیم رایحه

 ...کرد لمس شدیم را تنش

 

گذشته از ردی دنبال به گشتم، را اتاق دورتادور دالنهساده
ی اثری، عکیس، هایمان؛  بوده، یادش مرا بگوید که هرچت  

 ...هیچ اما

 

 صنایع از پر دیوارهاب   گلیم، یک ای،قهوه ساده   تخت یک
 ...دسبر 

 

 به خودش با را داشتیم باهم که دوراب   از سوزب   رس حبر 
 
 
 .بود نیاورده جدید زندیک

 

 :زدم غر خودم با زیرلب حرص با



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ من ویل فلوری، پرورده  دست که حقا –  عبدی پرس چ 
 حمیده از زدن حرف مدام با هم طالقش از بعد که

 .وآدم کردیم بیچاره

 

 .زد در به ایتقه کیس

 .تو بیا –

ون لباس هنوز   .بود تنم بت 

 

 .زد اشاره تخت سمت تارا

 .خوادیم رو پتوش ناری –

 

، پتوی یک   مثل تخت، پای مسافربر
 
 پتوهای همه

 
 
 .دیگر چهارخانه

 

 .افتاد صورتش به نگاهم .دارد برش که کشیدم کنار

ه رژ یک رد   اتاق به تا زده رسرسی بود مشخص که تت 
 .بیاید



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 روح دیگر صورتش داشت، فرق آرایش بدون چقدر
بیب   و بود روشن ایقهوه هایشچشم ...حالتب   نداشت،

  ...برجستهکیم هاب  لب کوچک، اش

 

  
ا
 چندساله بودم؟ شده دقیق صورتش به حالتابه اصل
 کارمان محل نزدیک رستوران در که چندباری آن در بود؟
 بشناسمش؟ که کردم سیع خوردیم غذا

 
ا
  وسط دختر  این اصل

 
 کرد؟یم چه من زندیک

 

 :پرسیدم .ایستاد من رویروبه و آمد جلو کیم

ی –  خوای؟یم چت  

 

 .شد هول

 ...نه ...نه –

 .زدم اشاره پتو به

 ...بت   بردار –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  روی .گرفتم فاصله او از
 
 .نشستم باغ به پشت پنجره، لبه

 .انگار نداشت رفیر   خیال

 

 !؟...یاشار –

 .کردم نگاهش ادامه، منتظر .آمد باال رسم

 

سم خواستم ...هیچ   – ی ناری و تو بی    بت   ویل بوده، چت  
 ...بهم گفت خودش اون

 

 .کرده کنجکاوی امدرباره حقر  چه به بگویم رفت یادم

  گفت؟ چ   ناری –
ا
 پرسیدی؟ چ   اصل
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 .خندید ریز



ر خریدز  بانوی بارانی  

 زده بغلت زیر رو زن یه دیده، رو تو موقع هر گفت –
 .بودی

 

؟ !نفهمیدم  ادامه که بود نشده هضم حرفش هنوز !چ 
 :داد

 

 یه حبر  نشاب  آتش اومدی که سایل دو این تو ویل –
 .نداشبر  هم ساده دختر دوست

 

 :پرسیدم شوچ  ب   و رسد

 !؟...دوب  یم کجا از –

 

 پشت و برد خشکش و صاف موهای به دست هول،
 .فرستادشان گوش

 

 ...همینجوری –

  .شد کشیده باال تعجب از ابروهایم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :توپیدم داده آب را بند بود فهمیده که او به

  کردی؟ تحقیق کارم محیط توی مدرباره تو –

 

 مرا عصبانیت حاال تا داشت، حق .گرفت ترس از زبانش
 .بود ندیده

 ...کنهیم کار اونجا دوستم داداش ...راستش ...نه –

 

؟ چ   من درباره   همکارم به تو –  گفبر

 ...هیچ   –

 !... و هیچ   –

 

 .کوبیدم پنجره چهارچوب به حرص با و محکم را دستم
  .پرید باال هایششانه

 

ون کوچک اتاق از کردم را تالشم تمام که صداب   با  بت 
 :گفتم نرود،



ر خریدز  بانوی بارانی  

  !فهیم؟یم .کارمه محیط اونجا !تارا –
ا
 برادر این اصل

 کیه؟ دوستت

 

  .کرد عوض را حرفش ساده خییل

 !پرسعمومه –

 

  .ماند باز دهانم

 پرسعموته؟ دوستت، برادر –

 

 ...واقعیتش ...راستش ...هان –

   .بمانم آرام گذاشتنیم حماقتش اما کردم، را خودم سیع

 

عموت برادر –  چطوریه؟ من کار محیط نگفته بهت دختر
 برای کب  نیم فکر !امقراردادی نیستم، استخدام هنوز من
 بزنم؟ تیک احمر هالل کارمندای از یگ با بشه بد من

 

 .بینمیم آموزش فقط نیستم، اونجا کارمند که من –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .شد ترعمیق اخمم

 ...اونجاب   کارمند گفبر  بهم یادمه –

 

 ...یعب   ...نه ... من؟ –

 به که بود دروغ   مهم داشت؟ فرقر  چه کارآموز، کارمند،
 .دادیم خوردم

 

 .شد دور من از و کرد پشت

 ...بخوابم برم –

 !!تارا –

 .شد خشک رسجایش که زدم صدایش جدی چنان

 

 .کنمیم جمع وامشب بحث تهران برگشتیم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون در از رسی    ع یم فشار تحت بیشتر  باید .رفت بت 
 .نبود جایش اینجا اما بزند، حرف تا گذاشتمش

.................... 

 

 ۴۰۰_پارت#

 

 ناری#

 

 نتوانستم باز اما بود، کرده کز ایگوشه کردهبغض قلبم
 .نروم بود کرده اشغالش او حاال که اتاقم در دم

 

  دو
 
به   .زدم در به آرام ض 

 .کمددیواریه تو خوابرخت نخواب، زمی    رو –

 

 .آمد تشکرش صدای

  .کردم برخورد دختر  به و چرخیدم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  دیدنم با
 
 .خورد پیچ عجیب   شکل به لبش گوشه

 .زدم اشاره صورتش به ...هایشلب

 

 خواینیم اگه البته کن، درستش .شده پخش رژت –
 .بدی پز باهاش

 

  .انداخت باال شانه

 .هاته خییل یاشار –

 

 .پرید صورتم رنگ که کردم حس اشزدهزل نگاه زیر

 .زدیم برق هایشچشم .کرد اشاره بسته در به

 

 گفتم بخوابم، پیشش خواستیم ...کردم دیر که دیدی –
 .زشته

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 اللم بودنش پررو اما بدهم، شکب  دندان جواب خواستم
 .بود کرده

  .عشقم داریم، زیاد شبا این از گفتم بهش –

 

  .شدم مات که ندید مرا و چرخید شد خوب

 

  به را هاغریبه این چرا من
 
 دامنم بودم؟ آورده امنم گوشه

 .شد مچاله انگشتانم میان

 

 صاحب من نداشت، او که را درون خر !بوالهوس مردک
 .بودم آخرش و اول

 

 گریه با حداقل بودم، تنها کاش .زدم غلت فقط صبح تا
 .گذاشتمیم مرهم قلبم داغ روی

 

 یحب   که خواندیم دیوار روی همسایه باغ خروس صبحدم
  .آورد تازه نان



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 یه اندازه   چشمت زیر کردی، خسته رو خودت دیشب –
  .افتاده گود انگشت بند

 

ی –  .نیست چت  

 حداقل اما نیایم، امروز شودیم اگر که بگویم خواستم
،ب   این از .کردمیم بودن مفید احساس آنجا  پوچ   ارزیسر
 .آمدمدریم

 

 .نیست خوب اوضاع .بیفتیم راه زود باید بگو مهمونا به –

 

 ...صبحانه –

  .بخورید دارید نگه جا یه راه تو –
 
 توی شما صبحونه

 .ساعته دو کار خونه،

 

 جاهمه و شده کار به دست زود تابستان آفتاب برگشتم،
 .کردیم روشن را



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ون خواباتاق از که تاراب   ...خانه داخل  تمام آمد بت 
م   .بست رسشپشت را در .برد بی    از را صت 

 

 دیدم؟یم نباید که بود خت   چه اتاق داخل
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 چپچپ عکس، قاب داخل از که دقیقکاک به توجهب  
ام گفتیم و کردیم نگاهم  به است واجب مهمان احتر
 .زدم پوزخند دختر 

 

 .بیفتیم راه گفت یحب   –

 

 و فر موهای .نشست تشک روی رسجایش سمیه
 .بود شناور هوا در پرپشتش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 باید االن ...نیست اینجا جام من ...تارا کنه، لعنتت خدا –
 .باشم تختم تو

 

 روی را شالش سمیه .گفت یاهللا و کوبید در به یاشار
 .زد بفرما و کشید رسش

 

ت یک .شد باز در  جی    شلوار و سفید هفتیقه تیرسر
  .کشیدیم رخ به را محکمش و قوی پاهای که مشگ

 

ه نگاه برای را اششکسته ابروی  برایش .انداخت باال امخت 
 جمع وسیله تا شدم اتاق داخل و کردم نازک چشمپشت
 .کنم

 

 .برویم باید که گفتیم برایش تارا

  تاشده خوابشرخت
 
  .بود دیوار گوشه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  من با اتاقم
 

  سکوت آن .کردیم غریبگ
 

 از همیشگ
 .بود پریده آرامشش

 

 با رفتنتش، راه با اینجا هوای باغ، به آوردمشیم نباید
 .بود شده سیم کشیدنش نفس

 

 هاخاطره با هم نازنینم امن اتاق شد باعث من اشتباه
 .شود آلوده

  این باید
 
 برای ...داشتمیم نگه خودم برای را دنیا گوشه

 ...هایشنبودن

 

ون و کردم عوض که را هایملباس ها آمدم، بت   آماده دختر
  .بودند

 

 .بود ما منتظر و ایستاده جیپ کنار باغ، داخل یاشار

 .شلوغ آشفته، بود؛ هاکویبر  بازار خانه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کمددیواری تو بذاره کنه تا رو خودش خوابرخت هریک –

 

 .ناسالمبر  مهمونیما –

 .گفت را این و داد گردنش به قری سمیه

 

یطبه ماست، رس باالی مهمون قدم –  کارای رسر
 .صابخونه رس نریزه رو شخصیش

 

 بودم گرفته یاد .گفتم را این و نشاندم لبم روی لبخندی
ین شدیم لبخند یک با را هاحرف که  .کرد شت 

 

 .خندید ریز سمیه

  .نداره جواب حق حرف –

 

  هایتپیل آن از رسید،نیم نظربه بدی دختر 
 
 شلخته

 .بود مهربان

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .افتادیم راه شد تمام که خانه کردن جمع رسرسی
 
 همه

 .طرف یک جلو شده  اشغال صندیل آن طرف، یک اتفاقات

 

  .کنم تحمل نتوانستم نبینم، نتوانستم

 

  هوای از فرار برای
 
 قهوه اولی    ماشی    خفه

 
 را راه رس خانه

 .کنیم توقف تا دادم نشان
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مردی و چوب   تخت یک با کوچک اتاقک یک  و کت با پت 
 .بود راهبه سماورش بساط که کوردی شلوار

 

 تخت روی دادند ترجیح همه اما بود، خنک کیم هوا
 او کنار تارا و تخت، طرف دو سمیه و من .بنشینند
 .نشست

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 با دختر  صبحانه رس .نداشت تمایم من دادن عذاب
 
 

ه او به شیفتگ  .بود خت 

 چتر  من بود، بارون زیر دیدم، رو یاشار که باری اولی    –
ش یاشار ...خیس خیس نداشتم،  .من به داد رو چتر

 

 .زدیم هم را چایش و آورده پایی    را رسش یاشار

  روی که دختر  دست
 
 است   قلبم انگار رفت، یاشار شانه

  .شد رحمب   مشبر 

 

 !درنیاید؟ صدایم و ببینم دیگری کس با را او من

  خان یاشار .کنم تصورش تونمیم –
ا
 و خت   کار اهل کل

 که بود باالتر سالت و سن اگه حاال .هاستخانم به کمک
هاش  .دادیم نشون بیشتر  رو هت 

 

 بود نسیم فقط اشمردانه دست هایرگ شدن برجسته
 الو جگر روی که

 
  ...وزید من گرفته

ی   .شدنیم خنک دلم نبود، خنگ از خت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 چیه؟ منظورتون !خانومناری –

 .زدم گره هم به را انگشتانم

  ...خانوما به کمک نگفته؟ بهت –

 

ه این !یاشار –   گه؟یم چ   دختر

 :کرد جیغجیغ من سمت نداد، محل او به که یاشار

 میل قهرمان تازه آتشنشانه، یه من فرندبوی !عزیزم ببی    –
 .دادن شجاعت مدال بهش شده،

 

 

 ...اما شدم، عاشقش من که موقع آن بگویم خواستم

 یه فقط شناختمش،یم که روزا اون امروزشه، مال این –
کار  .موتوری پیک بود، ساده تعمت 

 

  عاشق شدم، عاشقش من اما
 

  .معرفتش و مردانگ



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 به و برداشتم روروبه مات دختر  از خونرسدی با را نگاهم
 .زدم اشاره یاشار قدییم جیپ

 

 دست که تو رو؟ قراضه این ننداخبر  دور یاشار، راسبر  –
 .خوبه انداختنت دور به

 

 بودی؟ موتوری پیک تو !یاشار یعب   ...یعب   –

 !احمق ظاهربی    شغل؛ به داد گت   و کرده ول را همه
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ی ...آخ ...آخ –  روراست دونست؟نیم تگذشته از چت  
 شسته این عاشق اون .نامزدت با باش

 
 شغلت و تیپ رفتگ

 .شده

 

  .کرد تماشایم خونرسد و زده تکیه پشت به



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .داد را جوابم بیندازد نگایهنیم حبر  دختر  به اینکه بدون

 

 .گرفتیم بازی به خاطره اشصبحگایه بم و جدی صدای
 .شدم بیدار خواب از بازویش روی که صبچ خاطره  

 

 یادشون بعضیا .حالله نون مهم نیست، عار که کار –
 .بود یک ندازهیم که هاب  تیکه این باب   و باعث رفته

 

 روی پا گفتیم ساده اخم آن زیر خشم شناختمش،یم من
 .امگذاشته شت   دم

 

 شده مرگم چه من .پیچاندم محکم را دستم داخل نان تکه
 بود؟

 

 را قلبم و شده گرگ دیگر زن یک کنار دیدنش حسادت 
 .کردیم پارهپاره



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 گند خودم باورهای به بیشتر  اینکه از قبل و شدم بلند
 فلزی تابلوی روی که همانجا زدم، دور را خانهقهوه بزنم
 .بود شده نوشته یس.دبلیو یک ومعوجکج

 

  .داد دست از توان پاهایم بهداشبر  رسویس پشت

 

 در هایمدندان شد، مشت دهانم جلوی انگشتانم
  .نکنم گریه تا فروبردم گوشتش

 

 چه من ...کشیدم خجالت بودم زده که هاب  حرف از تازه
 ...مرگم

 

م .شدم کوبیده دیوار به شده، چه بفهمم اینکه بدون  گت 
 ...بود انداخته

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 امبیب   نوک تا چشمش میان قرمز هایرگه آن با صورتش
 .آمد جلو

 من؟ جون از خواییم چ   ناری؟ ته،چه –

 

م اشنزدیگ  .زدم پوزخند .نباختم را خودم .کردیم شت 

–  
ا
؟ یک تو اصل یم یاشار یه من .شناسمتنیم من هسبر
 خییل .داشت عاشقر  ادعای .بود مونهسایه که شناختم
 .ندیدمش وقته

 

 نفسم چسباند، دیوار به مرا جناقم روی بازویش فشار با
 .گرفت قدرتش از

 

 پای تا ویل کرد،یم کر رو فلک گوش ادعات هم تو –
خ یاشار رسید عمل

َ
 آشغال تیکه یه عی    ومن شد، پیف و ا

ون، کردی پرت زندگیت از   خودت برای بت 
 
 .ساخبر  زندیک

 

 .هایشچشم مماس کشیدم، جلو را صورتم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !نزن حرف طلبکارا مثل .نیستم بدهکارت من –
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 .کردیم خایل را دلم ته عجیب هایش،لب روی لبخند

 مثل من که مدبر  تمام ...هسبر  !خرگوش بدهکاریم، –
  کوفتیم وجدانعذاب با اوسکال

 
خوش تو کردمیم زندیک

 ببخیسر  ومن بودم منتظر شهمه من .بود خوشانت
 .پیشم برگردی

 

 به دادیم بال و شاخ ذهنم ...آغوش نزدیک، کنار، پیش،
 ...انتظارش

 تو؟ یا پیشت اومدمیم باید من !من –

 

؟ پس –   .بودم کرده من رو خبط چ 
ا
 نازک دل مثل

  .بخشیدییم باید تو .بود خورده ترک جنابعایل

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نگاهم سطح تا کردیم منترسر  را درد اشوحیسر  هایچشم

 الی رفت اسمم که بار هر زدم، آتیش دل به که بار هر –
ا،   از فهمهیم گفتمیم .بینهیم گفتم خت 

 
م، زندیک  ست 

؟ تو ویل منتظرشم،   چ 

 

 یک برای خود،ب   بودم، کرده تحمل را عذاب همهاین
  !توهم مشت

 

 :توپیدم حرص با صورتش به

 !تو !دنبالم اومدییم باید تو –

 

 .موندم کاریمگوه پای مردونه و مرد .نکردم فرار که من –
 خودت با و بود یادت رو خیابوب   سگ یه که توب  

 ....بودم کمتر  برات هم سگ اون از من ...بردیش

 

  .ماند باز دهانم

 ...کجا از –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :کرد زمزمه را کلمات صورتم در رحمانهب  

–  
ا
 دیب   هیچ که راحته خیالم دیگه اینطوره که حاال اصل
 اون .خوابمیم رسید دستم به که هریک با رمیم ندارم بهت
 .دمیم فرویسر پرنده اولی    به مجاب   و مفت بیشعورم، پرنده  

 

 قطره .کردیم تهدید که بود شده دنیا تارک   حاال انگار
  از اشگ

 
 .چکید چشمم گوشه

 !یاشار متنفرم، ازت –

 

 .شد سست جناقم روی دستش

 !نداری حق –

 

 همهاین نداشت حق .چرخید هایمچشم بی    چشمش
 .کند تماشایم دلتنگ

 

 .بوسید را موهایم روی آرام و شد خم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 به جونش آخرش و اول یاشار !معرفتب   نداری، حق –
  .بنده مرامب   تو

 

 .شدم زمی    آوار .کرد رهایم
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 .نگرفتم باال را رسم بزند دور را دیوار تا

ون کیف از را امگویسر    .زدم زنگ یحب   به و کشیدم بت 

 

 .بود نرسیده ما به هنوز

  .دنبالم بیا –

 شده؟ چ   –

 

 .بیا فقط .هیچ   –

 کنم؟ پیدات چطور –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .ستخونهقهوه یه جلوی جیپ –

 .کنم تحملشان دوباره توانستمنیم .کردم قطع را تماس

 

 .آمد ماشی    بوق صدای تا کردم معطل ایدقیقه پنج
 از تنهاست یحب   اینکه بهانه به برگشتم، کنارشان وقبر 

  .شدم جدا جمعشان

 

 خودش ویل نداشتم، یحب   کشاندن برای توجییه و حرف
 .بود زده هاب  حدس

 این خاطربه ...اینجا اومدی که پیش سال چند ...ناری –
 ...پرسه

 

 کردم خواهش هایمچشم با و دادم تکیه صندیل به را رسم
سد بیشتر  که  .نت 

ی کدامهیچ رسیدنمان تا دیگر  .نگفتیم چت  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تن به زده حقیقر  کابویس بود، کابوس یک شیخانهانه
 ...طبیعت جاننیمه

 را فرزندش مادر که بود قیامبر  همان آنجا هیچ، که عشق
 .کردیم رها

 

 پاهایش به قوبر  اینکه مگر ننشست، کیس غروب تا
  .اشسینه به نفیس و باشد نمانده

 

 پمادی آمدندیم بود، من جای معدب  آب هایبطری کنار
  رفع برای آب یا زخیم برای گرفتندیم

 
  .تشنگ

 

 حبر  و هایشانخانه رنگ سوزیآتش اول از هاشانبعیص  
 .بودند ندیده را آبادی

  .نشست کنارم و آمد یاشار شد که ظهر نزدیک

 

 نفس .کشید زدیم برق عرق از که رسش به دسبر 
  .بود تند و بریدهبریده کشیدنش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  از را خودش باالخره
 

 دراز و کرد رها زمی    روی خستگ
 .گرفتم سمتش را معدب  آب بطری .کشید

 

 زدنش نفسنفس ...زد زل من به حرف از پر هاب  چشم با 
  .شد کندتر

 

 را بطری .آورد پایی    را رسم نگاهش هاینگفته سنگیب  
  .گذاشتم کنارش

 

 و کرد باز را درش داشت، نگه اشسینه روی و برداشت
 چسبیده تنش به عرق از لباسش .ریخت صورتش روی
 .بود

 

  .کردم کیفم در دست

 
 
 گرفته لقمه افتادن راه از قبل صبح را دیشب شام اضافه
  .کردم دراز سمتش را گوشت و نان .بودم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .رفت بقیه به نگاهش ویل گفت، تشکر برای ایزمزمه
 :گفتم

 .بخور .آورده غذا خودش با یحب   –

 

  .خورمیم بقیه با –

 .داد پس را لقمه

 

احتش هم دقیقه پنج  و شد بلند بود، نکشیده طول استر
 .کمک برای رفت
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 .او همراه آمد، رساغم یحب   نشدهغروب

 .روستا رییم یاشار با –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  صورتش
ا
 رسش جلوی موهای روی حبر  شده، رسخ کامل

 .بود خورده کز کیم

؟ تو –    چ 

 

م اینجا که بیب  یم –  .گت 

 .مونمیم منم –

 

 .پایی    رییم .موقوف بحث !موب  نیم –

  .رفت و برگشت

 

 .بودند کرده تباب   باهم .شد کشیده بازویم

  .یسر یم گم تاریکه، ...ناری بیا –

 .نبود ایچاره اما برداشتم، مردد قدیم چند

 

ون انگشتانش بی    از را دستم جلوتر، کیم  .کشیدم بت 
ون را اشکالفه نفس   .نزد حرق   اما داد، بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  افتاد، راه جلوتر من از
 
 بلد رفتیمیم باید که را سمبر  تقریبا

 .کنم صت   گفت که کردیم رویپیاده ساعتنیم .بودم

 

 جلوتر .داد نشانم را سمبر  بعد کرد، نگاه اطراف به کیم 
 .زد کنار ماشی    روی از را هاعلف رفتیم که

 

 اینجا؟ آوردیش چ   برای –

 .برسم بهتون خواستمیم بودم، کرده دیر –

 

؟ االن –  برش خواییم جوریچه شه،یم غروب داره چ 
 .گردوب  

 .کنهیم روشن رو راه قویه، چراغش –

 

 ...ممکنه خطرناکه، راه .بمونه جاهمی    بذار کن، ولش –

 .شد سوار کند توجه هایمحرف به اینکه بدون 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

مرد؟ نه، مگه .کمره و کوه مال قراضه این –  !پت 

 

 با بود، شده هم خل بودمش ندیده وقبر  از سالمبر به 
 .زدیم حرف ماشینش

 .شدم سوار باالجبار

 

 جاده   به که ماشی    .بود راهکوره یک جلوتر متر  پنجاه
  .شد کم اندازهادست از کیم رسید خایک

 

یبیست ارتفاع به نگرانم چشمان  بود، راه باالی متر
 تر،داغ افق، خط نه داشت؛ امتداد رسخ خیط که همانجا
 ...ترسوزنده

 

 با .شدم پرت جلو به گرفت ترمز به که یاشار پای
ه باال به چشمم وحشت  ...ماند خت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  و گداخته هایذغال از سییل به 
 
نیمه درخت یک تنه

یم هجوم ما سمت مستقیم و رسازیر پایی    به که سوخته
 .آورد
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 .گرفت عقبدنده او ویل شدم، مات ترس از من

 

  ...بود بعد ثانیه یک واقیع ترس
 
 کنار درست ورشعله تنه

  ...آمد فرود ما

 

 هایشجرقه و گرفت ماشی    جلوی ست   به هایششاخه
  و سقف روی

 
  .پاشید جلو شیشه

 

یل اینکه بدون  گلو ته از باشم داشته امحنجره روی کنتر
  .زدم فریاد



ر خریدز  بانوی بارانی  

بان کرد، پر را ماشی    داخل که گرمایش  هزار به را قلبم ض 
  .رساند

 

  هایالشه ...بسوزم زندهزنده بود قرار
 
 و حیوانات جزغاله

  ...چرخید چشمم برابر هاپرنده

 

رمش و شد رد کنارم باز پنجره   از شاخه تکه یک
ُ
 صورتم ه

 قبیل شدن تمام از قبل که جییع   از گلویم .کرد داغ را
 .برداشت خراش کشیدم

 

 ...ناری ...ناری –

ی باران نم صدایش یم گوشم به دور جاب   از که بود پایت  
 .رسید

 

 :زد داد رفتیم عقبدنده که همانطور

س –  ...شدیم رد !ناری ...نتر

  ...بودیم جلوتر قدم دو فقط اگر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 با و کردم نگاه بود ترآرام حاال که جلو به زناننفسنفس
 :پرسیدم عصب   و لرزان صداب   با سوختیم که گلوب  

 

 .شدیمیم رد گردی؟بریم داری چرا –

؟نیم –  آسمون شده، خت   چه جلوتر نیست معلوم !بیب 
 ...اونجا روشنه

 

 و نیمه هقر هق .کشیدیم آشوب به را ذهنم ترس، هنوز
ون گلویم از زدهوحشت  .پرید بت 

 

 ...افتادیم گت   ؟...کنیم چیکار باید –

 

 و گرفتم را اششانه ...نداد که را اممعب  ب   سؤال جواب
 .تکاندم محکم

 

  ...اونوره جاده –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .کنمیم غلیط چه ببینم وایس !کن بس –

  

 فرارمان راه نبینم تا گرفتم صورتم جلوی را دستم هردو
  .شودیم بسته

 

یک و عمیق هایمنفس  .بود هیستر

 :کردم ناله سمتش و برداشتم را دستم نیاوردم، طاقت

؟ باشیم افتاده گت   آتیش توی اگه –  چ 

 

  .یحب   پیش گردیمبریم –

  تاریگ توی –
 
 .کنیم پیداشون بتونیم عمرا

 

  فقط تو –
 
 !کنمیم پیدا امن جای یه من نخون، یأس آیه

 ...از سیله مگه !امن؟ –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  مانع به ماشی    عقب
 
 جیغم صدای .کرد برخورد بزریک

  .شد گم آهن شدن له میان

 

 .بخوریم قل پایی    به تپه از درخت همان مثل که بود االن
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 سمت نرسیده دقیقه به .رفت پایی    و کشید را ترمزدسبر 
  .بود من

 

 .کرد امپیاده و گرفت را بازویم

  .بردم پناه آغوشش به ارادهب  

  ...ترسمیم –

 

 کنندهبیچاره کشیدنم آغوش در برای هایشدست تردید
 قفل مرا و پیچید دورم محکم و حایم دستانش اما بود،
  کرد، اشسینه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 دیواره   به را خودش حضورم حس با قلب یک که جاب  
 ...کوبید اشسینه

 

 :کرد زمزمه مهربان

خونه برمتیم خودم نمردم، که من ...نیست طوری –
 ...ت

 

 مثل داشت، جریان آغوشش دایره   از خارج ترسنایک حس
حلقه لحظه هر باشد، خزیده دورمان به مار یک بود این
 .شدیم ترتنگ اش

 

 .ترسمیم سوخیر   آتیش تو زنده از من –

 .گرفت را امشانه

  ...ومن کن نگاه –

 

 .بود شده زبانم ورد اسمش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...یاشار –

 

 او در را قدییم آشنای و مهربان یاشار همان ماه، نور در
 .دیدمیم

 ...ببی    ومن .هستم من –

 

 دخیل چشمانش رسزمی    به را امآشفته و رسگردان نگاه
 .شدیم آرام و کردیم پیدا را هایشنفس ریتم نفسم .بستم

 

 .گذاشت صورتم طرف دو به را هایشدست کف

یس نباید –  فهمیدی؟ .کنهیم بدتر رو کارا ترس !بتر

 

 .بود آرامش صدایش

س باش، قوی ...پیشتم من –   !.نتر

 

 صورتم روی ترمحکم را انگشتانش .دادم تکان را رسم
  .داد فشار



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 و کردمیم جذب صدایش از را اراده قدرت تاریگ، آن در
سم خود  .شدمیم نتر

 

؟ االن –  خوب 

 ...اوهومم –

 

 ارتفاع که جاب   یه بریم باید !کن گوش خوب پس –
 ...نباشه هم آتیش و باد مست   تو باشه، داشته

 

 
 
 .داد نشانم را دیگری تپه

  یه باال، اون بریم بیا –
 
 ...کنیمیم درست امن محوطه

 

 ...کنیم فرار باید ...فرار –

  .داد را جوابم تردیدب   و محکم

 هاشعله !کن نگاه .آتیش دل تو بریم مستقیم ممکنه –
 ...رهیم سمبر  اون داره



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کرده پیدا که تسلیط و قدرت آن کرد،یم آرامم اطمینانش
 .داشت را آن کمتر  پیش سال دو یاشار و بود

 

 باالی کنم، قایم اینجا رو ماشینم خواستمیم که صبح –
  یه تپه اون

 
 اونجا فقط االنم .دیدم درخت از خایل محوطه

 .ریمیم و ذاریمیم جاهمی    رو جیپ .داریم رو
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 .زدم چنگ بازویش به

 ...سوزهیم آتیش تو نه، –

 

 !ناری تریم،مهم خودمون –

یمش، جاب  یه تا بیا حاال –  ...کنیمیم ولش نتونستیم اگه بت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 نفس یک فقط اما کند، مخالفت که کرد باز را دهانش
 .کشید کالفه

 .کنیم عجله باید –

 

 .شدم سوار رسی    ع زد، دور را ماشی    و گفت

 

 آمده آن از که جهبر  خالف وزید،یم باد که سمبر  خالف
 .نرسد ما به آتش که گریختیم سمبر  به رو بودیم،

 

 را دایس عقب صندیل از یاشار تپه باالی به رسیدن با
وع و برداشت  .محوطه کردن صاف به کرد رسر

 

به من ویل بود، خنک فقط هوا .خوردیم همبه هایمدندان
  .بودم زده یخ گذشت رسم از که تریس خاطر

 

 را بریدیم که هاب  علف .کردیم بدتر را حالم داشت بیکاری
م پایی    به تپه از که برداشتم   .بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :داد هشدار

 !نشو دور –

  !هست حواسم –

 

 .بردم پایی    را خشک هایعلف من و برید تمام ساعت یک

 .برد جیپ داخل را رسش کارمان، شدن تمام از بعد

 

ه جنگل عمق تاریگ به عصب    صد در آتش ...شدم خت 
ی ی و دادیم قورت را جنگل داشت ما متر  کمک از خت 
 .آمدنیم ما سمت ...شدیم دور اما نبود،

 

 .زدم تکیه کاپوت به

  قرمز قوه  چراغ
 
 شارژی کرد، روشن کنارمان و آورد را بزریک

 ...داشتم باغ در را شبیهش خودم بود،

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...آمد سمتم و برداشت عقب صندیل روی از را امکوله
 .کرد بازش و گذاشت ماشی    ست   روی

 

 خواستم ...کشید خودش سمت و زد چنگ را بازویم
 :کرد زمزمه بروم، عقب

 مجبور که سمبر  یه رمیم فردا ...کن تحمل ومن امشب _
 .ببینیم نیسر 

 

  .کرد سالحم خلع کلماتش الیالبه غم
 
 به را لبم گوشه

 کنار حبر  قانعم، دیدنت همی    به نگویم تا کشیدم دندان
 !باش فقط ...هاغریبه

 

 .کرد باز را دستم کف

  بریدی؟ چ   با رو دستت –

  شیشه کنم فکر –
 
  فهمیدی؟ چطور ...شکسته نوشابه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 اول .بود ترمهم جونت ویل شنیدم، رو آخت صدای –
 .کردمیم امن رو دورمون باید
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  دیدن با
 
 :زد غر و کرد اخم بریدیک

 .باشه شده علفا گرفیر   آتیش باعث همینا نیست بعیدم –

 

وع جا چند از – یم پرت رو اینا که هم اوب   ویل شد، رسر
ذره یه تونهیم شتیکه هر که کنه فکر باید طبیعت تو کنه
 .بشه بی   

 

  ...که داری هم دیگه زخم یه –

 خوب تا ماندنیم تمت    .بود برموکت مال ترقدییم زخم
  .داشت عفونت شود،

 

 .درآمد آخم آورد که کیم فشار با



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .داره ورم اینکه ...عمیقه چقدرم –

 

 حواسم ...و گرفتم بزرگش دست کف لمس از را حواسم
  .ماندیم او کنار جاهمان رفت،نیم دور جای

 

 دیشب انگار بدهد، جان خاطره به که بود نزدیک آنقدر
  نادوان زیر که بود

 
 ...بوسید مرا قدییم خانه

 

یم بتادین و پنبه با دقت، با و شده خم دستم روی
 به زمان آن از و زدم پماد دستش روی من شب   .شستش

  .بودم گذرانده را زیادی تنهاب   هایشب بعد

 

 او که شناختم وقبر  را واقیع تنهاب   من بود؛ این حقیقت
  .رفت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  عطر دود، بوی میان از
 
 او .کشیدم سینه به را تنش مردانه

 دستم دور را باند آرام کند،نیم دل نزدیگ این از انگار هم
 .پیچاند

 

  ...یاشار –

 .آمد باال رسش

؟ فراموشم تونسبر  چطور –  .بده یاد منم به کب 

 

 
 
 .نشست غم به بود روشناب   در که صورتش نیمه

 .بوسید را پانسمان روی و آورد باال را دستم

 

 یه تا گذشت خییل .بودی رسم توی تو، فقط تو، از بعد –
  که من گفتم خودم به روز

 
 رو کردنش فراموش عرضه

 فکر ...کنه خوب رو حالم شاید عاشقمه که یگ ندارم،
 .شه بهتر  اوضام شاید کردم

 

 شدی؟ خوب –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .زد لبخند ساده

 ...ذاشتنیم فکرت ...ذاشبر نیم تو !نه –

 

ی به  را دستم و کردم فکر بود آورده خودش با که دختر
  ...نشستم او به پشت ...کشیدم پس

 

 .بود خسته صدایش

یم .کردی فراموشم تو کردم فکر نیم و سال یک از بعد –
نت تو بود کاق   .کب   پیدام تونسبر   .کب   ساده رسچ یه اینتر

 

 :کردم تأکید حرص با

 !من نه دنبالم، اومدییم باید تو –

 

یم خیالت که شب   هر .کردی فراموشم گفتم خودم به –
یم خودم به شدم،یم بیدار که روزی هر رساغم، اومد
 .کنه فراموشت بلده اون نیست، من مثل که اون گفتم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .گذاشت امشانه روی را دستش

 خودت !ناری باش، روراست .نیست غریبه که اینجا –
؟ فراموشم نکردی سیع وقتهیچ  کب 
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 دورتر به چرخیدم، سمتش .نداشت جواب حق حرف
ه  به ...بردشیم باد و بود گرفته را راهش آتش ...شدم خت 

  ...کردم فکر گذشته

 

 تموم برام دنیا کردمیم فکر اینجا، بودم اومده که اوایل –
یم خودش با ومن یحب   مدتیه ...باهاش هم تو شده،
 زدیم،یم رس بود کاشته که هاب  بلوط به جنگل، آورد

 بهم تا آوردمیم رو پدربزرگم تفنگ .رفتیمیم دیگه جاهای
اندازی  که بگم تونمنیم .داشتم آرامش اینجا ...بده یاد تت 

 ویل بریزم، خاک گذشته روی تا نشدم وسوسه وقتهیچ
 کنار خاطراتت با کمکم .کنم فراموشت نتونستم هرگز



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم کهنه که بعد تحملش، سخته اولش درد، مثل اومدم،
  باهاش شهیم حبر  .یسر یم اخت باهاش شه

 
 ...کرد زندیک

 

 .پیچید سیگار بوی بعد و آمد فندیک تقتق صدای

 سال ۲ همون شدی؟ وسوسه یک تو ...ناردونه خب، –
 ...پیش

 

منده  :کردم زمزمه رسر

 داشتم، آرامش اینجا ...که وقتا بعیص   ثانیه، چند فقط –
 ...فقط که بودم شده خراب جورییه .تونمنیم دیدمیم اما

 

 .آمد سیگار به زدنش عمیق پک صدای

 ...ناری بگو، ...بزن حرف –

 

 وسط یحیاب   هیچ خونه گردمبریم که شب دیدمیم –
 ...بودی تو فقط نیست، من خیاالی

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 به کیم فشار
 
 رهایش و آورد امشانه به دردیهم نشانه

  .کرد

 

 .بود پایی    رسش

 حق بهت دلم ته ...بدبختیم ب   رفتم منم رفبر  که تو –
  .ببخیسر  تعمه خاطربه ومن نتوب   وقتهیچ دادم

 

 سواحل در را فلور و داب   هایعکس که گایه بخشش؟
  ...دیدمیم ترکیه

 

  به ...بود گرفته آرام او هایشانه روی عمه رس
 
 مایه

  .کردمیم فکر خودم آرامش

 

 درد به که داد پسم پارهپاره چنان و گرفت را دلم که مردی
 .نخورد دادب  دل هیچ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 داشت و گرفته من از را عاشقر  فرصت عزیزم فلورعمه
 
 
 .کردیم را خودش زندیک

 :پرسیدم

 

 کجاست؟ عبدی عمو –

 پرسیدی؟ وحالش وقتهیچ –

 

 .شوم ناراحت که نزد کنایه .نگرفتم حیس هیچ صدایش از

 

   .بود حقیقت شب شب،
 فقط بودنمان هم کنار مسبر

 .طلبیدیم راسبر 
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 هیچ .باشم داشته ربیط هیچ بهت دیگه خواستمنیم –
 دوباره بخوام اینکه احتمال ذرهیه که خواستمنیم دلییل

 .بده بهم ببینم رو ریختت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ور لبخندی  .زد جذاب و رسر

 :پرسیدم تماشایش محو

 ؟...کجاست حاال –

 

 ...گرفته زن –

 !!!نه –

 .آره –

 

 :پرسیدم و خندیدم

 !خانم؟حمیده با –

 

ی از .کرده پیدا براش مامانم رو خانمه این !نه – مشتر
 .کرده فوت بوده معلم شوهرش .بود آژانس ثابت های

اش تا دو .تکمیله زندگیش  عبدی کردن، شوهر دختر
  که من با .شد دامادرسخونه

 
 کنار شغلم با کرد،یم زندیک



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم ومن که هم وقبر  .موندیم تنها روزشبانه یک اومد،نیم
 !غر و نق فقط دید

 

 راضیه؟ زندگیش از چطوره؟ حالش –

 .آره که زندگیش از –

 

؟ کمرش –  خوبه؟ چ 

 .کنهنیم اذیت نکشه کار ازش زیاد تا کمرشم –

 

 .کوبیدم اششانه به محکم سالمم مشت با

 .فروریخت سستم دل هایپایه و خندید بلند

 

  منظورم –
 
 !نبودی منحرف که تو !بابا بود، رانندیک

 

 حواسمان کردن پرت برای .شد گرم خجالت از هایمگونه
 :پرسیدم



ر خریدز  بانوی بارانی  

–  
 
 چرا؟ رانندیک

 

 یگ کرده، شوهر شمال خانومبنفشه دختر  یه آخه –
 ...جنوب و شمال برهیم رو خانم مدام اصفهان،

 

؟ چه فندق از راسبر  –   عبدیه؟ عمو پیش خت 

هیم درد رسم میاد اسمش –  خونه تو شب تا صبح .گت 
 .کنهیم صدات

 

 بابات؟ به ندادیش چرا خب –

 .نمیاد خوشش صداش از بنفشه –

 

مشیم ازت میام تهران برگشتیم .ذلیلزن عبدی آی –  ..گت 

 

 .رفت سیگارش به حواسم تازه



ر خریدز  بانوی بارانی  

  تو جنگل؟ اومدی سیگار با –
ا
 بقیه الگوی باید مثل

یم آلوده رو خاک از مرب  ع متر  یه سیگارته یه هر ...بایسر 
 .کنه

 

 .دمیم قورت رو سیگارته !عزیزت جون کن ول –

 

 در و آوردم باال را پاهایم .شدیم رسد کمکم جیپ کف
 .کردم جمع سینه

 

 !نکشیدی سیگار روز چند این که تو –

ا، خییل قایط –  ...دارم الزم ویل االن ...کردم ترکش چت  
مرده از صبح  .خونهقهوه تو خریدم، پت 

 

  ...بودیم ساکت را لحظابر 

ی چه به .بود انگشتانش میان روشناب   به نگاهم  فکر چت  
د؟ نفس سیگارش از رفت یادش حبر  که کردیم  بگت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ریخت دستش روی که سیگاری خاکستر  با کنم فکر
 .سوخت

  ...لعنبر  –

 

 .کرد خاموشش کاپوت روی و کند دل باالخره

 

 .سالم

 ��فرستادم رو دو هر کردم فکر .شد دیر که ببخشید
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 یاشار#

 و معیوب ذهن رسما؟ از بود، شده مچاله خودش در رسما
یم تصویر خودش برای همیشه مثل او به رسیدن با خرابم
  .کنم گرمش خواستیم دلم .ساخت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 سوزان جنگل از ترداغ خواستنش، شدت از امسینه
 .بود اطرافمان

 

، نییم اطرافمان بودیم، ایستاده تپه باالی  رسخ، نییم ست  
  ...بود من یانگ و یی    این

 

 .داشت غلبه خت   بر وجودم رسر  انگار امشب و
  ...یاللعجب

 شد؟ مبدل شیطان به فرشته یک کنار شدیم چطور

 

 .کرد باز را پشتش زیپ و برداشت را اشکوله

 ...شام بیا –

 

ی باالخره – ؟ یاد آشت    گرفبر

  .گفتم و خندیدم آرام .رفت غرهچشم 

  باید چیه؟ خب –
 
 نه؟ یا باشم داشته رو خوردنش آمادیک

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

–  
 
 .پخته یحب   خانم .دیشبه شام اضافه

 .کرد دراز سمتم بودم، نگرفته او از عرص که را ایلقمه

 

 کیفته؟ تو یک از این –

یم عوض طعمش باشه شده فاسد اگه بخور .صبح از –
 .شه

  

 

 .پرید باال تعجب با ابروهایم

؟یم جدی یا کب  یم شوچ   –
 
 یک

؟ گرسنه توب  یم صبح تا –  بموب 

 

 .گرفتم را لقمه

  .بود خوشمزه ...گوشت و نان

 

  که بود حواسم
ا
 .نخورد آب اصل



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .درمیاری توکلیه پدر !ناری –

 

 .زد گاز اشلقمه به فروبرد اشگویسر  به را رسش

 .رفتم –

 

 .بخور آب پس –

  ...یاش کن، نگاه –

 

 .ریخت صورتش در موهایش و شد خم که خندید آنقدر

 نداشتم آنیر   زدن، زنگ بهم بار چند ...شدم اخراج –
  .کردن اخراجم

 

؟یم کار –  کب 

؟ پس –  یه کارگزیب   تو .رفتیم رس محوصله خونه چ 
کت  .کردمیم کار رسر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  داره؟ خنده این حاال –

 ...رو اینجا ...اوه .بود کنندهخسته شغلم .آره من، برای –
 .داده پیام هم کوروش

 

 .خندید بیشتر  و

 خریه؟ کدوم دیگه اون –

 

 و مادر با .مههمسایه پرس ...سالشه چهارده فقط –
  مادربزرگش

 
 .کنهیم زندیک

 

بر  تابلو اینکه برای  :گفتم کنم پنهان را شدنم غت 

 ...پس شلوغه دورت –

 

 .زد گاز اشلقمه به دوباره به و گفت اوهوم
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ی حرکت و شکسیر   صدای  برای مرا جنگل در چت  
 صدا سمت و برداشتم را قوهچراغ .پراند جا از حفاظتش
  .چرخاندم

 

ی ...رفتم جلو اطمینان برای  .نبود خت 

 ....خرسه خدا به ...یاشار _

 

 بچرخم بود کاق   بود، ایستاده کنارم .زد چنگ بازویم به
 ...و

 

یم هواب   او با فقط من نفهمزبان دل که داشت حکمبر  چه
 ...شد

 

 :توپیدم او به ارادهب   خرابم، حال تأثت  تحت

 .بمون ماشی    پیش !اومدی؟ کجا –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  تن روی بود رسد رسد دستش .نکشید پس
 
  .من گداخته

 .کرد نوازش را دستم نرم انگشتش

 

–  
 
 که اویل دفعه ...خورده گره جنگل این به تو و من زندیک
 
 
 ...بود اینجا دیدیم رو همدیگه واقعا

 

ین هایگذشته   ...شت 

 ...بودی درخت باالی اومدم، وقبر  –

 .واقیع و شاد قدییم، ناری مثل خندید،

 

  پرس –
 
 ...من عنق و بداخالق همسایه

  دختر  –
 
  و رسخوش همسایه

 
 ...من دیوونه

 

 .خندیدم همپایش هم من هایمشانه روی او یادآوری از

 

 .کردیم فکر لحظه همان به هم او



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !خرابکله خیطخط کشاره –

 

 !رستق خنگ خرگوش –

  .زد برق نگاهش ماه، نور در

 

  .بود برگشته چشمانش سطح به آشنا تابشب

 

 .انداختم شانه روی را او و پاهایش زیر انداختم دست
ش و بلند خنده   صدای  .پیچید رسم در غافلگت 

 

ق از بچرخد، توانستیم خواستیم هرجور زمی     به رسر
ق، به غرب از غرب،  سهم امشب من !دنیا پدر گور رسر

  از را هردومان
 
 !گرفتمیم زندیک

 

 جنگل تاریگ به را نور از خیط و خورد زمی    به قوهچراغ
 .تاباند

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .نشاندمش کاپوت روی و بردمش ماشی    سمت
 
 فورا

 ...کرد جمع بدنش زیر را پاهایش

 

  .پیچید گردنم دور هایشدست

 را موهایش عطر دلتنگ، .شد اندامم قاب ظریفش هیکل
 .شدم مست و کشیدم سینه به

 

  آن در تا خواستمیم ابد برای را آغوش این من
 
 را زندیک

 
 
 .کنم زندیک
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 .کردم ترنزدیک خودم به را او و پیچیدم دورش را دستم
  به مشت یک مثل قلبم

 
 .کوبیدیم امسینه قفسه

 

 ...دوباره ...دوباره ...بوسیدم را لرزانش هایلب

  ...را هایشچشم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را جایشان تاریگ در حبر  که اشگونه روی هایچال
 ...بودم حفظ

 

  یک
 

 در داشت ریشه من در هاسال انگار که دلتنگ
 .شدیم آب آغوشش

 

  .گرفتیم حرارت من گرمای در رسدش تن

 

 خودم بدبخبر  هر به بچشد را لبم کرد سیع ناشیانه وقبر 
  .کردم آرام ببلعمش خواستمیم که را

 

 خویسر  رس از غریسر  .لغزاند هایملب روی را هایشلب نرم
 .فرورفتند پهلویش در انگشتانم و شد خارج هایملب بی    از

 

نیم گوش و است اشتباه کارم گفتیم که صداهاب   تمام
 بودن او کنار لذت در را خودم و راندم پس را دادمشان

 .کردم حل



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 امپیشاب   به را اشپیشاب   .کشید عقب را رسش ناگهان
 .بود شده تند هایشنفس .چسباند

 

  کب  یم فکر ...بریم که اینجا از !یاشار؟ –
 
 یک بعد دفعه

 .ببینیم رو همدیگه

 

 .کرد اصابت امسینه به مستقیم صدایش بغض

 .ببیند بهتر  را صورتم تا کشید عقب را رسش

 

 زده شبیخون غیم با .شد سست کمرم دور از هایشدست
 :کرد زمزمه صدایش به

  !تونمنیم من –

 

  .کردمیم حس را قطب   طوفان وزیدن

 رو؟ چ   –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ودادم بهت قبل دفعه که وجداب  عذاب اون تونمنیم –
 همهاون تو شدم باعث من .ببینم چشمات تو دوباره
 .بکیسر  عذاب

 

  ...زود چه ویل بود، شده تمام فرامویسر  هایثانیه

 :گفتم آرامشش برای

 ...بودی تقصت  ب   تو بود، خودم اشتباه کارای جواب –

 

  ...تو شدم باعث من ...کنمیم تکرارش دارم بازم !نه –

 

 .سؤال این پرسیدن بود عذاب برایش .کشید عمیقر  نفس

 

 !داری؟ دوستش –

 .نچرخید زبانم به که بود بزرگ «نه» یک حقیقت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی  خاطرم به رحمانهب   چه را بودم کرده فراموشش که چت  
 شهر این به من امید به و همراهم که دیگری زن آورد،
 .بود آمده غریب
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 .زدم پچ گوشش زیر حرست با را اسمش

  .نداشتم را شدن جدا توان

 

 دست از را او هم باز دانستمیم اما داشتم، نگهش محکم
 .امداده

 

 تو گفبر  که تیکه اون جزبه درسته، حرفت ...ناری –
  ...شدی باعث

 
 مثل تو ...بود فلور و من گردن گناها همه

 ...بودی صاف آینه

 

  .ما هبوط تماشای به بود نشسته شیطان



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  !درک به من

ه را ناری عالم، روسیاه من   .کردمنیم تت 

 

 فقط من ...کشیدمش زیر به خودم با هرچقدر بود کاق  
 .انداختمیم لک را اشپایک

 

 گناهب   که توب   پای که شدم متنفر خودم از وقبر  من –
 یه شدم من اومدی که تو .کشوندم زندگیم به رو بودی
  ...بازهوس فطرتپست

 

 تا زد چنگ بازویم به .برسم خواهمیم کجا به دانستیم
م کناره تا نروم،  .نگت 

 

، هزار ۱۲۴ از  هایدست زیر گوسفند حس فقط پیامت 
 .داشتم را ابراهیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

، ومن –  و راست آدم یه بودم؟ چ   فلور قبل تا !ناری ببی  
 به تو اومدن قبل تا اما .کشید گند به ومن اون ...درست
 یه و بودم من .گذشتیم ترمعمویل چ  همه باز زندگیم
  ...تو ...ویل داشتم، رابطه باهاش که زب  

 

 روی هایشاشک .داد پناه گردنم گودی در را رسش
 .نشست پوستم

 

 ...ناری کردم، توبه نامردیه هرچ   از من –

 

 .زد نیشتر  هایشنفس به بغض

  ...رسمیم دیر تو به همیشه ...رسمیم دیر همیشه –

 

 
 
مندیک   .سنجید شدنیم واحدی هیچ با را امرسر

  ...کردم نوازش را رسش کف بردم، موهایش الی را دستم 

 

 ...گذشته از گشتم ردی دنبال موهایش میان حبر  ارادهب  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .خندید گریه میان

  ...مونده خط یه فقط –

 

 ابرویم روی انگشتش بکشد عقب را رسش اینکه بدون
 .شد کشیده

 .شدیم دارنشون ما –

 

 .گرفتم فاصله بیشتر  کیم و بوسیدم را اشگونه

 .گفتم که من –

 

وسوسه زلیخای .کرد باز لباسم از زحمتبه را مشتش
 .بود زمردی دلش انار هایدانه .نشد هایم

 

  .داشت خش صدایم

ون من بخواب، ماشی    توی برو –   !بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .نزنم هم حرف دمیم قول .بیا هم تو شه،یم رسد صبح –

 .میام منم .اول برو تو –
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  از تنم تمام کتفم، پاهایم،
 

 ویل کرد،یم زقزق خستگ
د؟ خوابم و باشم نزدیکش   بت 

 

  ماندمان، تنها کوه، در کردنمان گت  
 
 عجیب   بازی زندیک

  .کردم قبولش اما بود، درآورده برایم

 

 دیدن و بیفتد بود قرار امشب از بعد که اتفاقر  هر برای
 .شدمیم تسلیم بستهچشم بود، آن مزد ناری

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 یک تا بودم کرده پیدا را شانسش باردومی    برای همینکه
 را سال دو نزدیک وقبر  همآن باشم، نزدیکش کامل شب
 ...بودم گذرانده خیالش با فقط

 

 .بود بزرگ خدا هم را بعدش

 را قلبم سوخیر   کار این آتش، دل به زدمیم دوباره فردا
  .بردیم حاشیه به کیم

 

 کندن مشغول ساختندیم برآتش که کساب   با یحب  
  .بودند آتش دورتادور

 

احت روستا به ناری رساندن از بعد  عرص و کردمیم استر
  .بقیه پیش گشتمبریم

 

  .سنگی    جانم بود، سبک رسم

 .نشستم جلو صندیل روی و برگشتم ماشی    به

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 
 
 که بود آن از پدردرآورتر خواب در تماشایش وسوسه
 .برنگردم

 

 روشن را اندامش از ایسایه ماه کم نور فقط بود، تاریک
 .کردیم

 !یاشار بخواب، بگت   –

 

  .برگشتم و زدم بلندی خندتک

 نگفتم، او به چون نشنید، را «بود شده تنگ برات دلم»
 .پیچید جانم در که بود صداب  

 

وب   م بدزدمش، که گفتیم درونم در نت    در و بت 
 
 گوشه

  .باشمش داشته همیشه برای ام،خانه

 

  بابای گور
 
 هیچ، من روح سقوط ...اما ها،قضاوت همه

  ...ناری

 .خوردن خیانت انگ برای بود حیف ناری که خدا به



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 عقلم که هاب  وسوسه از را حواسم بود کندب  جان هر به
  .خوابیدم صبح نزدیک و گرفتم کردیم زایل را

 

  آخرین ناری حرمت
 
 .بود من سقوط پله

  .شدم بیدار امشانه خوردن تکان با صبح

 

ون  دیگرش دست با را دستش یک و ایستاده ماشی    بت 
 .بود داشته نگه

ی، به رساندمشیم باید   ...درمانگایه دکتر
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ی رو جیپت خواییم چطور !یاشار – ؟ بت   پایی  

  شیب .شدم پیاده
 
  .گفتیم را تپه تند تقریبا

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .دانستیم خدا فقط را بودیم آمده باال چطور

 
 
یم را شود له جیپ پشت دیشب شد باعث که درخبر  تنه

 .دیدم

 

 .ریمیم همینجا، کنیمیم ولش –

  !نه –

 

  به
 

 .زدم اشاره ماشی    پشت تورفتگ

 .خورهیم ضایعابر  دردبه فقط !ناری شده، داغون –

 

  .کنم جمع را هایموسیله که شدم خم ماشی    داخل

 !یاش –

 

 عقب در سمت و برداشتم داشبورد روی از را گویسر 
 .بست را راهم .رفتم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ه عروسگ، هایچشم با و کرد کج را گردنش  التماس خت 
 :کرد

یمش، –  .کب  یم درستش تو !یاشار بت 

 

 .داشتم نگهش رسپا من حاالم  تا کرده، رو عمرش دیگه –

 .دور بندازیش شد خراب کوچولو یه تا که شهنیم –

 

ه ترمز –  زیادی دیشب تنده، شیب .دنیا اون رفتیم بت 
 .کرده که تصادفم آوردم، فشار بهش

 

 .برهیم باز آوردمون، اینجا تا –

 :کرد زمزمه اسمم دارکش و برچید لب

 ...یاااش –

 

 .شدن مخمیل منتظر که هم من هایگوش پشت

 !باشه .کنه لعنتت خدا –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  لبخند
 
  :گفت ذوق با و کرد جاخوش لبش روی بزریک

  .شه سنگی    توش بشینم من بذار –

 

 خودم گوش به صدایش که افتادم خنده به بلند آنچنان
 
 

 .کرد غریبگ

 

 بشینه گنجیشک یه مگه؟ داری وزنم استخوندوپاره تو –
 که دریا تو بندازمش خوامیم مگه بعدشم .ترهسنگی    توش

 باشه؟ سنگی   

 

د فاصله گفتم شود، سوار نگذاشتم رفیر   پایی    موقع  بگت 
 .باشد راحت او امنیت از خیالم حداقل تا

 

کوره بعد و رساندم تپه پای به را خودم بود مکافابر  هر با
 و نشده خاموش آن روی هایزغال جا به جا که رایه
 .شدیم بلند دود هایشقسمت بعیص   از هنوز



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 رد که کنم تمت    را جاده شوم، پیاده شدم مجبور جا چند
  .شویم

 

قرص ناری امنیت از هم من دل و بهتر  مست   وضع جلوتر
 .بودیم ساکت باید که آنچه از بیشتر  اما شد، تر

 

خنده .کردمیم جمع خاطره تنهاب   دقیقه چند همی    از باید
 هیچ، که خنده ویل کنم، دری    غ خودم از بود حیف را اش
 .بشنوم را صدایش باز تا کردمنیم پیدا حرق   حبر 

 

گاه کارت خواستیم دلم  بگویم یا بدهم او به را تعمت 
وگور اگه داری؟ رو پراید همون هنوز»  بیارش کرد پیدا گت 

 «.خودم پیش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .امگفته بلند فهمیدم «!ممنون نه،» گفت که وقبر 

  .نداشت آنیر   کردم، روشن را امگویسر 

 

  اولی   
 

 .کردم پخش بود لیستپیل در که را آهنگ

 بیشتر  را او «راغب» «احتیاطب  » آهنگ موقعب   غم
 .کرد ساکت

 

 ...رسیدیم که روستا نزدیک

  !دار نگه وماشی    –

 

 .کردم توقف جاده کنار

  یک و برد اشپشبر کوله در دست
 
 از کوچک چوب   جعبه

ون آن  .آورد بت 

 

 .بدم بهت واین تهران برگردی که این از قبل خواستمیم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

سم خواستم  .کرد بازش که چیست جعبه داخل بت 
ء یک اطراف کاغذ و فوم مقداری  وجود عجیب یسر
  .داشت

 

 پوشانده ناآشناب   سیاه هایدانه با را آن روی که گوی یک
 .بودند

 .سیبه شبیه چیه؟ این –

 

 .کردم کوبمیخک خودم رو سیب –

  میخکه؟ سیاها این –

 

 نخواست را چشمش .بله که آورد پایی    تأیید برای را رسش
ه سیب به ببینم،  توضیح برایم گرفته صداب   با و ماند خت 
 :داد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 از سیب آب بعد فروکردم، سیب تو رو هامیخک –
ون هامیخک  گوی یک به شده تبدیل سیبم ...اومد بت 
 .چوب  

 

 جان و زد بال هایشلب روی غمگیب   کوچک لبخند
 .گرفت

 

 بعد ویل شد، شکیلاین تا کشید طول مایه یه حدود –
 .مونهیم شکیل همی    سال ۱۰۰ گنیم شدن، خشک
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 پوسه؟نیم این یعب   االن –

  باشم، کرده مومیاییش میخک با انگار نه، –
 
 هنوز ظاهرا

 کمیه سال ۵۰ از بعد اگر حبر  .نیست سیب ویل سیبه،
، بهش آب  .شهیم بلند میخک بوی بپایسر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .شده خشک میخک با که سیب   –

 

ی  وقبر  هایشچشم شدیم باعث که بود سیب این در چت  
 .اشک برق خوشحایل، از نه بدرخشد؛ کردیم نگاه آن به

 

 برای داشت تردید هایمدست .کرد دراز سمتم را جعبه
،   ...باالخره اما گرفیر 

 .ممنون –

 

 .دانستمیم را سیب راز کاش .برگرداند جاده سمت را رسش

 

ضا روستا به رسیدن محض به ها و علت   پیشوارمان به دختر
  .آمدند

 

  .رساند ما به را خودش دواندوان تارا

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 روی را دستش فقط نداشت، را من به چسبیدن جرئت
 :پرسید نگراب   با و نشاند بازویم

  بودی؟ کجا –

 

 .افتادیم گت   برگشت موقع دیشب –

 

 :گفت مظلومیت با و لرزید هایشلب

 .گردیبریم شب بودی گفته آخه .شدیم نگرانتون خییل –

 

 .زدم اشاره او به رس با .شد رد کنارم از ناری

ضا –  .بنداز دستش به نگایه یه !علت 

 

 .چادر داخل بیارش –

 پهن قرمز روفریسر  یک پالستیگ، عایق روی چادر، داخل
 .بود

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ضا و رسیده من از زودتر ناری  دستش دور از را باند علت 
 .کردیم باز

 

 .شد درهم کردهورم دست اوضاع دیدن با صورتش 

  .زیاده عفونتش –

 

 .انداخت سطل داخل را باند

 از خون چقدر .خوادیم بخیه هم جدیده زخم این –
 دادی؟ دست

 

 .بود گرم دستم که دونمیم فقط بود، تاریک .دونمنیم –

 

ضا  .کرد نگاه من به علت 

 !شهر بره باید این – 
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 رو ما زوربه همینجاشم تا درخت، به کوبیدم رو جیپم –
 .رسوند

 

 توی که اوناب   برای بردن منم ماشی    کنیم؟ چیکار –
 .بیارن غذا کوهن

 

 .بود کرده سیاهش دوده و خاک .زد باال را ناری آستی   

 .نیست صالح موندنت اینجا .بمونن تمت    زخمات باید –

  .کند مخالفت که بود آن از ترخسته ناری

 

 :پرسیدم بود شده چادر وارد لحظه همان که سمیه از

ی دیشب از ما دارید؟ صبحونه –  .نخوردیم چت  

 

 .رفت هایشانوسیله سمت رسی    ع و گفت را آره

 .آورد ناری برای کوچگ متکای تارا



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .عزیزم بکش، دراز –

 

ون چادر از مردها  .باشند راحت تا رفتیم بت 

ضا ماشی    که بود بعد ساعت یک  .آوردند را علت 

 

   .رسید کنارمان دوش به کیف تارا ،زدم که را دزدگت  

 .میام باهاتون منم –

 

 بیای؟ خواییم کجا دیگه تو –

 من باشه، داشته احتیاج خانم یه به جونناری شاید –
 .کنم کمکش باشم

 

 .بود او با حق شاید

 .باشه –

 به رنگ شد، سوار و رساند را خودش سالنه سالنه ناری
 .نداشت صورت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ضا شجریان هایآهنگ به سکوت در را راه تمام  علت 
  تارا و داده تکیه در به ناری .دادیم گوش

 
 انگشتش گوشه

 .جویدیم را

 

  .رفتیم بیمارستان به ناری دادن آدرس با

 

ضا آنبر  .داشت عفونت قبیل زخم گفتیم درست علت 
 .هم کزاز واکسن کردند، تزریق بیوتیک

 

 از را داروهایش .نشد دور کنارش از تارا مدت تمام
 
 
 و آهن قرص پالستیک نصف گرفتم؛ بیمارستان داروخانه

  .بود بیوتیکآنبر 

 

 .داشتم نگهش بیمارستان هایپله روی شد، که مرخص

 

 .اونجا گردیبرنیم دست این با –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کرد خواهش هایشچشم با

 .شده کمتر  آتیش گنیم اینستا تو –

 

 دیدی؟ چ   خودت –

د، همبه ناراحبر  از را هایشلب  .ماند امیدوار اما فرسر

 ها؟ باشه، شده خاموش شاید –

 

 نرم کردم سیع اما دیدمش،نیم باغش به گشتبریم اگر
 ...شود راض   که بگویم

ی دوش و خونه بری باید –   .بگت 

 

 .کرد خیطخط را اعصابم تارا صدای

گهیم خودت سالمبر  واسه یاشار !نکن اضار جون،ناری –
 .شدی چرک خییل .

 .کرد ساکتش امعصباب   نگاهنیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 رفت، پایی    هاپله از و کرد پشت العمیلعکس بدون ناری
  .رسشپشت هم ما

 

 .داشت فرق مست   اما داد،یم آدرس هنوز برگشت موقع

 

صندیل روی را سالمش دست رسیدیم که میدان یک کنار
 .گذاشت ام

 !دار نگه کنارا همی    –

 

ی مغازه از کردم فکر  خواربارفرویسر  جلوی خواهد،یم چت  
  .داشتم نگه

 

م را سفارشش و بروم پایی    خواستم  ...که بگت 

 و بست را در شد، پیاده ماشی    از کردن پارک محضبه
 .آمد جلو



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  کنار خیابان، کنار
 
 هاغریبه مثل و ایستاد جلو شیشه

 .کرد تشکر مؤدبانه

 

 تونمیم هست تاکیس جلو اون .دادم زحمتتون خییل –
 .خونه برم راحت

 

دم همبه را هایمدندان  .خشم از فرسر

 .برسونمت شو سوار –

 

 .زد من به وروب  رنگب   لبخند

 پرستاری من از نیومدین تهران از راه همهاین که شماها –
یم من .کنید  .خونه رمیم نیست، چت  

 

  تارا
 
 .چرخید او سمت ناری نگاه و انداخت پارازیت فورا

،یم خوب   کار  –  دوش .باش خودت مواظب !عزیزم کب 
 .نره یادت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...رفت و کرد زمزمه را خداحافظ

د تحویل مرا «باش خودت مواظب» نماند حبر   .بگت 

 

 ...انگار نه انگار رفت، ساده و راحت 

 از زیرچشیم نگاه یک حبر  بدون که کردم تماشایش
 .شد رد خیابان از و گذشت برابرمان

 

 .شد اذیت خییل ...طفیل ...آچ   –

 :پرسیدم نشود متوجه را ریختنم همبه اینکه برای

ه   صدای –  توئه؟ گویسر  ویت 

 

ون جیبش از را اشگویسر   .آورد بت 

  یک تصویر
 
بچه  .بود افتاده صفحه روی سالهچهارپنج دختر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را بچگانه گفیر   ماماب   صدای تماس شدن وصل با 
 .شنیدم

  ...دلم عزیز جانم، –

 

 .داشت نگه صورتش دیگر سمت را گویسر 

 پرنسسم؟ خوری،یم خوب رو غذات –

 

 و بود هاتاکیس خط به چشمم زدیم حرف تلفن با تا
ی  .شد پنهان نگاهم از آنها از یگ داخل که دختر
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 زد؛یم حرف تلفن با که تاراب   و ماندم من رفت، که تاکیس
  ...توصیه کیم صدقه،قربان کیم

 

 .گرفت من سمت را گویسر  کرد، قطع که را تماس

 خوشگله؟ –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 
 
 :پرسیدم فورا

 ؟...ماماب   گفت بهت –

 

  ...خب آره، ...هان –
 
 .خواهرمه بچه

 کجاست؟ خودش مادر –

 

 .پیچاند همبه ناراحبر  از را هایشلب

،یم بازجوب   داری االن –  !یاشار؟ کب 

 

هم یا شو همسفر یا بشنایس خواییم رو هریک گنیم –
 .سفره

 .کنهیم صدا مامان ومن .مرده خواهرم –

 .شدم شوکه که گفت را کلمات این راحت چنان

 

 .کرد قفل سینه به را هایشدست



ر خریدز  بانوی بارانی  

ه این وقبر  از –  .شده عوض من با رفتارت دیدی رو دختر

 

ه –  که بودم چ   قبال مگه بعدشم، !خانومناری و نه دختر
 باشم؟ کرده تغیت  

 

 .شدم جاده وارد و کردم روشن را ماشی   

 چرخاند او سمت را نگاهم فینشفی    صدای

 

ی که من کرد؟یم گریه .بود شده جاری اشکش درجا  چت  
  .نگفتم

 

  از دستمایل
 
ون داشبورد روی جعبه  را رسش و کشید بت 

 .گرداند جاده سمت

 

 فلور، مادرم، شدم؟یم باید زن چند اشک ریخیر   باعث من
  ...ناری

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  من
ا
 باید .خوردمنیم ماندن زب   هیچ نزدیک دردبه اصل
یم روشن تهران به برگشیر   از بعد هم را بیچاره این تکلیف
  ...اینجانه اما کردم،

 

  اینجا
 
 .چرخیدیم ناری سمت تهمت هایانگشت همه

 

 

 ناری#

 

 دستت نیست، خوب حالت که امروز !ناری نه، امروز
یم هنوز عزیزت هایجنگل کشد،یم تت   قلبت کند،یم درد

  به سوزد،
 
  ...بگذر .نکن فکر او هایچشم سفالینه

 

  به را رسم
 
 سطح موج مثل اشک .زدم تکیه تاکیس شیشه

 داشتم، آرامش عمق در اما بود، گرفته را وجودم دریای
  .بزند همبه را آرامش که نبود حیابر 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .ستمایه از خایل که آنجا اقیانوس، اعماق مثل

 

  روی رسیدم، که خانه به
 
 بندبند .شدم آوار کلبه پله

  .بود شدن متالیسر  آماده   وجودم

 

 او کنارش که دیواری به و نشستم همانجا چقدر دانمنیم
  ...کردم نگاه بودم انداخته گت  

 

 .شد باز ندادم که جواب .کوبید در به محکم کیس اما
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 .امچندقدیم تا دوید حیاط داخل آیرین

 چرا؟ برگشبر  تنها !نارین کو، یحب   –

 

ک .زدم لبخند  .پاچهدست عاشق دختر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .آوردم باال را شدهپانسمان دست

 

 .کوبید صورتش به دست با

م ...ووب   –  ...تو شدی چطور .برات بمت 

 

 .زدم اشاره پایش به

 اومدی؟ دمپاب   با –

 !ها؟ –

 

دمپاب   آن با را پایش تازه .زد کنار را بلندش دامن و مانتو
  .دید نارنچ   های

 

، گفیر   بهم تا –  پام زیر به نگاه .آژانس زدم زنگ برگشبر
 .نکردم

 

 .آمد جلوتر کوتاه قدم چند



ر خریدز  بانوی بارانی  

 گرده؟بریم امشب –

 

ی با  .نبود مشخص برگشتنش دیدم آتش از من که چت  

  .جنگل تو مونده .نکنم فکر –

 

 .کرد رها را خودش پله روی

 .بود رسازیر صورتش روی درخشانش و درشت هایاشک

 

 .گرفتیم پناه هم آغوش در .کشیدم سمتش را خودم
 .شد رسریز هم من شده  خشک اشک

 

 .ببیند را صورتم بهتر  تا گرفت فاصله من از کیم

 بود؟ خوب من یحیای ...بگردم دورت ،نارین –

  .خوشگلم آره، –

 

؟یم گریه چرا پس –  کب 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تو؟ بریم ...همینجوری –

 

  اسکناس چند
 
 .داد نشان را دستش داخل مچاله

 .اومدم تندی .برگردم ندارم کرایه –

 

ه   –  .شوهرندیده هول دختر

 .گرفتم را دستش .ریخت اشک و خندید

  .کن دم برام چای یه بریم –

 

 قولبه .بروم حمام به تا درآوردم اتاقم داخل را هایملباس
  .بودم شده خایک و چرک هابعیص  

 

 .وارد چسب و دستکش با که بود تنم شلوار و تاپ فقط

 .کنم خشک رو دستت بذار حداقل بشورمت، ذارینیم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کامل را دورش پهن چسب با و کرد دستم را دستکش
 .کوبید امشانه روی آرام آخرش، .بست

 

  .کن صدام خواسبر  کمک هرجا ...عزیزم برو –

 .درخشیدیم مهرباب   از خورشیدش مثل صورت

 

  کردمیم فکر هرجا
 
 خوبش هایآدم خدا شده سخت زندیک

 .نشوم ناامید محبتش از تا برایم فرستادیم را

  .کردیم آرامم آیرین آرامش
 
 حکمبر  ماجراها این حتما

  .داشت

 

ون که حمام از  یک و مرغ کباب سیخ چند .آمدم بت 
 
 
 .بود اتاق وسط آماده کته کوچک قابلمه

 .بخور بشی    هم تو آیرین، –
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 .گذاشت سفره روی را دوغ

 .خوردم ناهار من شده، دو ساعت –

 

  شد، تمام که غذایم
 

 .دادیم نشان را خودش تازه خستگ
  .کشیدم دراز

 

 .کشید دراز کنارم و آورد متکاب   کرد، جمع را سفره

 ...آیرین ندازی،یم مادرم یاد ومن تو –

 

 .زد لبخند و کرد رسش بالش را دستش .چرخید سمتم

 دوستت خییل .کنهیم رو تعریفش همیشه یحب   بابای –
  .داره

 

؟ انقدر چطور –  وجودت تو حسودی هم ذرهیه راحبر
 نیست؟

 

 .خندید راحت و ساده



ر خریدز  بانوی بارانی  

 شونزده از –
 
 همسایه .یحب   ب   رفت حواسم سالگ

 رو نارین قراره گفیر  یم همه ...یادمه وقبر  از ...بودیم
ه  دوستش ویل نیست، من مال دونستمیم منم ...بگت 
 خراب رو خوشم حال .نرسیدم نرسیدمم، گفتم .داشتم
 .همونه باشه قسمت هرچ   آخرش که دیدی .کردمنیم

 

 .خوردم غبطه گفتیم که خویسر  حال آن به

  .بلدی رو عاشقر  ویل نداری، سب   –

 

 و است اطراف کیس انگار کشید، جلو کیم را رسش
 :پرسید آرام بشنود، است ممکن را صدایش

؟ عروسش نکردی قبول چرا –  بیسر

 

 .خندیدم

 نشدم؟ زنش ناراحبر  االن تو –

 

  :داد جواب شوخ لحب   با و کوبید امشانه به



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...کنمیم دعات شهمه .واال نه –

 

 :پرسید احتیاط با .کردم نگاه سقف به و چرخیدم

 یاشار؟ ...که همون بود؟ اخمو که آقا اون خاطربه –

 

 :کردم زمزمه .بود درک از پر و عاقل نگاهش

 به گیل هیچ وقتهیچ ببندی، دل کاکتوس به وقبر  –
  .نمیاد قشنگ چشمت

 

  ترینبدییه انگار
 
 :کرد زمزمه بگوید، را عالم مسأله

 .دلبستگیه معجزه   !ناری نیست، کاکتوس جادوی این –

 

 .بودم دچارش هم من که ایمعجزه

 :زدم لبخند

 .کردی پیدا رو خودت کاکتوس هم تو –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .داد تاب باال به را بلندش ابروی

 باشه حواست .برنیم خت   ازش همه .بلوطه مثل یحیای –
 .زب  یم حرف بهشراجع وقبر 

 

ک .لرزید خنده از تنم تمام باراین  و شاخ بود بلد دختر
 .بکشد شانه

 

 .داره رو تو که خوشبخته یحب   .آیرین عاقیل، خییل تو –
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 یاشار#

 

ی خورد، زنگ تلفنم شیخانهانه نزدیک  را ماشی    .بود اکت 
  به ممکن جای تا

 
 .کشاندم جاده خایک حاشیه

 

 .رئیسم گفتم فقط کیه، پرسید که تارا جواب در



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را تماس و گذاشتم بیب   روی سکوت عالمتبه را انگشتم
 .کردم وصل

 

ی آقای سالم، –  .اکت 

 ...اداره برسون رو خودت هسبر  هرجا –

 

 ...من ...راستش –

 کرونا که بود گفته آنها به رضا .چرخیدنیم زبانم به دروغ
 ...بگویم را این بخواهم مستقیم خودم اینکه اما ام،گرفته

 

 به فرستادن رو عکسات بسازی، خوادنیم حرف –
 .واتساپم

 شما؟ واتساپ –

 

 .آره –

انه طوری  .گرفت امخنده که گفت را آره مچگت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ عکس آخه –  که باشم کرده کاری نمیاد یادم من چ 
 ...عک

 

 .کرد قطع را حرفم وارمسخره صداب   لحن با

 ...مریوان تو جنابعایل، عکس –

 

 شه؟یم مگه –

، اگه –  .شهیم پس مریواب 

 

 .پیچید گوشم در حرصش از پر نفس صدای

 

 برات که بگو ومن ...هللا اال اله ال !یاشار شاهده، خدا –
 کمپوت برات هابچه با .بودم کرده حقوقاضافه تقاضای
 ؟...ما هایمحبت جواب اینه .آورد رضا دادیم خریدیم

  

ی رضا  حرق   خجالت از .بود نگفته کمپوت درباره   چت  
 .نکردم پیدا زدن برای



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  همون از مرگته؟ چه تو آخه –
 
 مسکن سوزیآتش قضیه

 تهران آتیشای ...روانشناس پیش فرستادمتیم باید مهر
  کمر؟ و کوه به زدییم باید کرد؟نیم راضیت

 

 
 
 .بودم شده غافلگت   واقعا

منده –  ...رسر

 

  دیگر
 
 .زدیم فریاد رسم علنا

–  
 
مندیک یم گند یه بار هر ها؟ خوره،یم دردم چه به تو رسر

 یم بهم زب  
 
منده، یک منده رسر  این .تهران بیا فقط تو ...رسر

ی تو ی تو اون از دیگه بمت   .نیست هابمت 

 

 .نکرد خداحافیط   حبر 
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ر خریدز  بانوی بارانی  

ریز هایچشم با مدتتمام که تارا تماس، شدن قطع با
 :پرسید داشت نظرم زیر نگران و شده

 گفت؟یم چ   –

 

 فرستاده گرفته عکس ازم آتیش تو یک نیست معلوم –
  ....رئیسم واسه

 
  ...شناخته ومن آشنا یه حتما

 

 .سوخت دلم .بود پریده وضوحبه رنگش

ی .نباش نگران –  .کنه توبیخم تهش اکت 

 

 .رسیدیم امشانه تا زحمتبه قدش .آمد جلوتر

 تهران؟ گردیمبریم –

 

 تونیدیم کنید، کمک خواینیم اگه شما .نیست ایچاره –
 .بمونید همینجا

 

 .کشید راحبر  نفس



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .گردمبریم هم تو با اومدم، باهات .نه که معلومه –

 

 اشخوشحایل تا کردنیم سیع هیچ .شد سوار و رفت تند
  کنار من اما کند، پنهان را

 
مندیک  نگران همکارها، از امرسر

ی   .بودم اکت 

 

 چه؟ رسیدند،یم هم اداره به هاعکس اگر طرف یک او

 .نشستم فرمان پشت

 

ی تند و تند اشگویسر  در تارا   .کردیم تایپ چت  

  .خوشحایل زیاد –

 

  .زد لبخند

  مامانم .دلتنگه مخواهرزاده هان؟ –
 
 ...نداره بچه حوصله

 .ریزهیم ستبچه اینم ...وسواسیه

 

 .کردم هدایت جاده به را ماشی    و گفتم آهاب  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 سلق   و آمد اشگویسر  با تارا کردیم، جمع که را هاوسیله
  .گرفت خداحافیط  

 

 گفتم؟یم باید چه رسخویسر  همهاین برای

 

 آماده که بودیم مانده نفر چهار فقط اول روز اکیپ از
 با و مانده جنگل در هنوز مردم اما برگردیم، تا شدیم
 .جنگیدندیم خایل دست

 

 بودند، نوشته جنگ با را خّطه این مردم رسنوشت انگار
 نامرد دست هم روز یک واقیع، دشمن رسبازهای روز یک

 .زدیم گلوله پشت از که هاخودی

 

 .داد چی    را اشبیب   جیپ پشت دیدن با افتادن، راه وقت

 تهران؟ تا بریم این با باید –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :گفتم ازخداخواسته

ضا ماشی    با تونیدیم –  .بیاید علت 
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ضا بخصوص نداشت، طرفدار کم پیشنهادم  و سمیه .علت 
 .ایستادم ماشی    کنار رفتند که تارا

 

  همی    به 
 
 .گشتیمبریم داشتیم سادیک

  .بودم نکرده خداحافیط   ناری با من 

 

 رفیر   برای ایبهانه تا آوردم فشار تعطیلم مغز به هرچقدر
 .نشد که نشد کنم، پیدا باغ به

 

 ناری به رسیدن با که بودم مردی زدند،یم را تهم و رس
  .کردمیم خودم حال به فکری باید .شدیم هواب  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 روشن دلش با خودش تکلیف تا نداشت حق کسهیچ
  به را جدیدی آدم پای نشده

 
  این بکشاند، اشزندیک

 
 تجربه

 .بودم کرده پیدا روز چند این در که بود سخبر 

 

 آزارم مسئولیت احساس اگر ...نبود تارا درباره   حماقتم اگر
به بود، دنیایم تمام که را کیس سال دو از بعد ...دادنیم

  یک خاطر
 
 نصفه رابطه

 
 .دادمنیم دست از رسوتهب   نیمه

............ 

 شهرم به ادا و ناز بدون مرا قدییم، رفیق کهنه، ماشی   
، تهران به رساند؛   رسب 

 
 ...خسته خانه

 

 روشن واحدم هایچراغ تمام رسیدم که مانمحله به
خانه جزبه رفیر   موقع من ...بود  خاموش را همه آشت  
  .بودم کرده

 

 تمام مرغ و زرشک خوش بوی ...رفتم باال دوتایگ را هاپله
  .بود برداشته را پلهراه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 که کرد راحت را خیالم پیچید پاگرد در که رضا بلند خنده  
 .نیامده دزد

  

 و براق هایکفش زنانه، سانتسهپاشنه و طب   هایکفش
 کنار واحد در جلوی جاکفیسر  روی عبدی خورده  واکس
 ...بودند شده مرتب هم

 

  حاال 
 
 .شناختمیم هم را هامهمان بقیه

 .بمانم تنها را امشبم نبود قرار .شدم وارد و انداختم کلید

 

 .کردند سالم و شدند بلند همه

ی این از ...سالم –  .کردیدنیم هاناپرهت  

 

  :زد صدا دیدنم با بیشعور زشت مرغ

 ...اومد گاوکله .اومد گاوکله –

 

 :زد صدایش توبیخ با خانمبنفشه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !فندق –

 

اض هم رضا  :کرد اعتر

 دادید،یم یادش ادب خوردهیه بود، شما پیش هفته یه –
 !خانمبنفشه

 

 .داد تکان تأسف به رسی مخاطبش

 .است ویران بستپای از خانه این –

 

 .پراند مزه دوباره رضا

  فندق –
ا
  به کل

 
 .داره عالقه یاشار کله

 

 :گفتم زیرلب

 !من شانس –
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .زد اشاره مبل به دست با بنفشه

، بفرما –  .بیارم کردم، دم چای برات !پرسم بشی  

 

 .رفتم اتاقم سمت دست به ساک

م دوش باید اول ممنونم، –  .بگت 

 

 از را گویسر  و گذاشتم ایگوشه را ساکم شدم که اتاق وارد
ون جیبم  .کشیدم بت 

 

 .گرفتم را اششماره شوم، پشیمان اینکه از قبل

 !پرسم سالم، –

 

 .چسبیدیم مادرم صدای با فقط پرسم

 نیومدی؟ امشب چرا .سالم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کرد سکوت کیم

 .فرزانه با میام، دیگه باریه –

 

  .کردیم سکوت هردو

 .خالیه جات –

 

 خوبه؟ عبدی –

؟ –  ناراحتیسر

 

  .بلند بعد و خندید نرم

 ره؟یم یادت چرا .گرفتم زن براش خودم من !یاشار –
نیم تنها بود، چرخیده شوهرش دور عمر یه بنفشه
 با بیب  یم .باشه خونه خانوم که ذاتشه بمونه، تونست
 و حال من .چرخونهیم انگشت رو رو بابات زبونش
  .ندارم حوصله

 

  .خندید باز زمختش و بم صدای آن با .نداشتم حرق  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 اینجا که مایه چند .شدم راحت عبدی دست از من –
 خدا .کنم خورد رو رسش شدم وسوسه بار چند بودید
ت   .کرد رحم 

 

 
 
  ...کرد رحم واقعا

  .باش خوش و مهمونات پیش برو پس –

 ...باشه –

 

 شدیم مجبور که مایه چند خاطرات شد، قطع که تماس
  مادرم با

 
  .لرزاند را پشتم کنیم زندیک

 

 حق حمیده فهمیدم و شدم دقیق رفتارشان به آنجا تازه
  .هم دست از کند خالص را خودشان تا داشت

 

  هاسال حبر  گایه
 
ک زندیک نیم زوج شوهرها و زن از مشتر

 .ساخت

  .برگشتم هال به گرفیر   دوش از بعد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  پشت نرم شدنم وارد با عبدی
 
 .کوبید بنفشه شانه

  از که بکش رو شام خانم، –
 

 .شدیم هالک گشنگ

 

 .کرد نگاه ما به تأیید منتظر خانم

 :گفت بلند دهم نشان العمیلعکس من اینکه از قبل رضا

 .این از بهتر  چ   –

 

 پچ و کشید جلو را خودش رفت، بنفشه اینکه محضبه 
 :زد

؟ چه ناری از –  خت 

 

 .دادیم لو را او هم عبدی مشتاق هایچشم

 .ببیب   ومن اینجا نیومدی –

 

خلم –  .بینمتیم کار رس روز هر مگه؟ چت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 رسم؟یم امشب که فهمیدید کجا از حاال –

 

 .درآورد گرفیر   سلق   ادای رضا

 !بوس !بوس .تهران راه در عشقم و من –

 

 بود من به نگاهش بابا .گرفت باال را وسطش انگشت بعد
 .ندید را زشتش حرکت و
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  از را خودم
 

 .آوردم کش مبل روی خستگ

 .نداره ناری به هم ربیط هیچ هم شدنتون جمع –

 

 .نشنیدم تکذیب

 :پرسید امیدواری با عبدی

 کردید؟ آشبر  زدی؟ حرف باهاش –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .دیگه گذشت –

  .کوبید پایش روی محکم عبدی

 !عرضهب   پرسه   –

 

 .کرد رسزنشم و نشست صاف رضا

ه   این خاطربه – ؟ وناری دل آویزون دختر  شکسبر

 

  .بود نامردی ته قضاوتش

  آوردمش؟یم زدمیم کولم روی کردم؟یم چیکار –

 

 !آره –

 خاطربه داره؟ گناه تارا گفتیدنیم من به شما همی    بعد –
 هزار تا کشور؟ رس اون روستای یه تا اومده راه همهاین تو

ب   معرفتم،ب   من گفتی   نیم شماها گذشتیم که هم سال
  شناختم؟

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .گفتند را محکیم «!نه» باهم دو هر

 کرده؟ هندوستان یاد فیلم ناری دیدن با گفتی   نیم بعد –
  زده؟ غر ومن ناری

 

ا زیرلب عبدی  :داد ادامه و گفت نارس 

 .کرده هم مردم حرف بابای گور –

 

 :پرسید رضا باراین

–  
ا
  اصل

 
  یاشار؟ حده چه در دختر  این با تو رابطه

 

 باری چند شاهدی، خودت .سوخته دهن و نخورده آش –
کله رفتیم باهم بود، منتظرم در دم شد، تموم شیفتمون که
 .پزی

 

ش
ّ
 .امشب بود شده مفت

 .تخونه اومده گفت حمیده خاله –

 .کمک اومد دارم، کیسر اسباب گفتم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :کرد زمزمه ناراحبر  با من ناباوری   کمال در عبدی

  برگشت ناری تا که شهنیم آدمه، هم تاراهه اون –
 

 بگ
  برو هری،

ّ
 .کارت رد

 

اض رضا  :کرد اعتر

 !عبدی؟ آقا چرا، دیگه تو –

 :کرد زمزمه غمگی   

 .حقه حرف –

 

این من دل برای و است عزیز برایش چقدر ناری دانستمیم
ده را اسمش مدت همه   .برگشت من سمت .نت 

 

 .سقف یه زیر رفت شهنیم معرفبر  و مرام یاشار، ویل –
 
 
 واسه نکن پوچ رو عمرت .دارهبرنیم تعارف زندیک

 .رودربایسبر 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .زدم گره هم در را انگشتانم و برداشتم مبل از را امتکیه

ه رو انگشتش کیس کههمی    .دونمیم –  ناری، سمت نگت 
  مرد که من .کافیه مواسه

 
 تونمنیم زب   هیچ و تارا زندیک

 ...زندگیش ب   بفرستمش بدبختم این بشم،

 

 شد تمام همانجا بحث سفره آوردن و بنفشه شدن وارد با
 .کمک برای رفت رضا و
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ی اتاق از ون که اکت   طرف، یک فریادهایش و داد آمدم بت 
 .طرف یک داد نشان من به که هاب  عکس

 

  داخل فقط نداشت، عکس جنگل داخل از 
 
 محوطه

 .بودند شده گرفته روستا

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 چند به متعلق هاعکس اما نداشت، مشکیل کار اینجای تا
  بودند، مختلف روز

 

 در استفاده روز هر از بعد هایملباس چون دانستم،یم
  جنگل

ا
 و شدندیم عوض باید و نبودند استفاده قابل عمل

 .داشتند فرق هاعکس در لباس رنگ که بود این نکته

 

ضا، سمیه، ...کردم لعنت را شیطان  ...تارا و علت 

ه چرا؟ آخر  .نداشتند ایانگت  

 

 آدم یک کار توانستیم فقط هااین بودم، مشکوک خودب  
 .باشد مریض

 

 :پرسید و آمد جلو رسی    ع .بود منتظرم در پشت رضا

 شد؟ چ   –

 

ل خشیم با  :گفتم شدهکنتر



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی .شدم معلق کار از –  .کنهیم روشن وتکلیفم گفت اکت 

 ...بابا ای –

 

 هوا فریادش .قاپیدم دستش از بود، دستش داخل گویسر 
 .رفت

 نداری؟ گویسر  خودت مگه چرا؟ هویل !هووی –

 

ی واتساپ روی که ایشماره  نشده فراموشم تا را بود اکت 
 .گرفتم

 

یم خط مغزم روی دیگری از پس یگ اشغال هایبوق
 را رسم تمام ایزنانه آلودخواب صدای اینکه تا انداختند

 :کرد پر

 .بفرمایید بله، –

 

 .کردم قطع رسعتبه را تماس

 !یاشار؟ شد، چ   –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  به
 
ه گویسر  صفحه  .کردم پاک را شماره بعد و ماندم خت 
 دلییل و بود ذهنم پس مدت تمام که شگ ...بود خودش
 .شد یقی    به تبدیل حاال نداشتم برایش

 

 پاره را عوض   آن شاهرگ خواستیم دلم عصبانیت از
  .کنم

 خروچ   سمت را راهرو رضا هایزدن صدا به توجه بدون
 .رفتم

 

ون جیبم از را خودم گویسر   جستجو انگشتم ...کشیدم بت 
  .کرد پیدا را

 

 به حاال داشت، فرق شماره این با تارا تلفن خط عددهای
 .بدل کدام و بود اصیل کدام که داشتم شک هم این
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

م را شماره خواستم  ...شدم پشیمان که بگت 

  هدف تنها
 
 روی داشتم آرامش آن با که شغیل ام،زندیک

  .بود هوا

 

 زیرکاهآب دروغگوی این که معرفبر  و مرام برای را عشقم
  ...بودم کرده رها نداشت را لیاقتش

 

 .کردیم حاشا شک بدون زدم،یم زنگ االن

 .دادمیم نشان العملعکس عجله با نباید 

 

 ریسکش اما واحدم، بیاید بگویم و بزنم زنگ بود چطور
 .آمدبریم ناشناخته موجود این از کاری هر بود، زیاد

 

 شاپکاق   یک آدرس .بود شلوغ !نه پارک؟ !نه خانه؟
 .افتادم راه خودم و فرستادم برایش را خلوت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 هاآدم به ناری که بودم کرده نصیحت را ناری زماب   یک
 حاال و برند،یم رس پنبه با ها،زن بخصوص نکن، اعتماد
 .دادم انجام را اشتباه همان عی    خودم

 

 خنک سفید بلوز و جی    شلوار یک .رفتم خانه به
  پوشیدم،

 
 تیپ قصدم نداشتم، هم را ریشته زدن حوصله

گذاری ترکیب ویل نبود، زدن   .شد تأثت 

 

 .بودیم قرار رس بعد، ساعت یک

 در بود، افتاده مت    سمت یک کدام هر هایمانماسک
یل  .ممکن حالت تریناستر

 

 آخرین بوده، اشتبایه انتخاب شاپکاق   فهمیدم همانجا
 بیمارستان از رس داشتم قرار جاب   چنی    در او با که زب  

 .درآورد

 

ه، ریزنقش زن این اما چشم و وجورجمع صورت این با ست  
 .نداشت ضعف و غش برای دلییل هنوز حسابگر، های



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

دست که جواب   پرس رفت، پیشخوان پشت به نگاهم
  .جنبیدیم هایش

 

وع کجا از را هایمحرف دانستمنیم  .کنم رسر

  در
 
  ...یگ این ویل بودم دیده آدیم جورهمه امزندیک

 

 و گذاشتم مت    روی درآوردم، جیب را سیگارم پاکت
 .چرخاندم
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 :پرسید تعجب از گشادشده چشمای با تارا

؟یم سیگار تو ...تو –  کیسر

 

 .چرخاندم را پاکت دیگر دور یک خونرسد



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟نیم –  دونسبر

 

 .پیچاند را هایشلب

،یم بهم باید –  .نامزدتم من ناسالمبر  گفبر

 

 .زدم پوزخند

 .باشم کرده خواستگاری ازت نمیاد یادم –

ی  .کرد مرتب را اشپیشاب   روی ریخته کوتاه چتر

 

 ...آمد و رفت رفتیم، سفر ما –

  .نخورده بهت انگشتمم –

 

 من جلوی را چای فنجان و او برای را قهوه کاپ باریستا
 .گذاشت

 

  .شدم خم سمتش رفت که وقبر 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !نه؟ مگه ...ببینمت خواستم چرا دوب  یم خودتم –

 

 
 
ی دنباله  .پیچاند هایشانگشت میان را رومت  

 را «!نه» اما آمد، هم پایش عصب   و تند هایتکان صدای
 .گفت مطمی    و بلند

 

 :پرسیدم دوباره

 و نیستم کارم رس االن چرا زب  نیم هم حدس یعب   –
 اینجا؟ کشوندمت

 

 صدایش به نگراب   کیم فقط اما شد، دقیق صورتم در
  .نشست

 ...شدی جورییه یاشار؟ شده، چ   –

 

 :گفتم و انداختم باال شانه خونرسد

 !همی    سالمت،به من و خت  به رو تو بگم اومدم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 با و کرد پیدا را خودش زود ویل ماند، باز شوک از دهانش
 :پرسید اخم

 مدت؟ همهاین بعد بازیهمسخره مگه دلیل؟ بدون –

 .کنهیم اشتباه آدیم هر –

 

 .بود شده عصباب   و بلند حاال ظریفش صدای

 زندگیت از ومن توب  نیم آسوب   همی    به ...نامردیه این –
ون بندازی  .بت 

 

–  
 
 من .مونننیم میان، رن،یم همت؛ اتوبان شده من زندیک
 .همینم

 

ی انگشتانش ون کیم اشقهوه کشید، را رومت    .ریخت بت 

؟ –  ...نداریم مشکیل که ما همی  

 

 .زدم زل صورتش در جدی و مستقیم

 رئیسم؟ واسه دادی رو عکسا چرا –



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 .پرید بتونه زیر از حبر  صورتش رنگ

 شه؟نیم رو دستت کردی فکر شد؟ چ   –

 

 .کشید عقب آمده،کوتاه

 ...من ...من –

 

 شم؟ اخراج خواسبر یم –

 ...سودا جان به نه ...نه –

؟ پس –  چ 

 

 ...نفهمیدم را دیگری چت    یا ترس از گرفت، نم هایشچشم

ه اون با ...برنگشبر  شب –  ...بودی کوه تو دختر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شد سابیده هم روی هایمدندان

 بیاد؟ جا حالش بشه بیکار کنم؟ تالق   منم گفبر  –

 

  ...تهران برگردیم خواستمیم ...فقط خدا به نه –

 .تهران آوردییم لش خودت بودی؟ اذیت اونجا –

 

 ازش گفتم ...اونجا بمونیم بیشتر  ترسیدمیم ...دختر  اون –
 از ترسیدمیم ...کردیم خراب رو چ  همه داشت ...یسر  دور

  .بدم دستت
ا
 ...تو اصل

 

  مورد در و نشستیمیم باید اینها از زودتر خییل
 
 رابطه

  .زدیمیم حرف درست ماننداشته

 

ن ته نداشتم حوصله نم   .بشنوم را هایشم 

 چون اونم رفتیم، رستوران بار چند فقط تو و من !تارا –
 .بودی در جلوی شدمیم مرخص من که ساعبر  دقیق تو
 یه .اومدی و گرفبر  رو آمارم همونم واسه فهمیدم بعد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 زنگ فرت و فرت یه دارم، کیسر اسباب گفتم بهت روز
 با شدی، ست    مخونه در دم بعد ساعتنیم .بهم نزن

 .شدی جور مادرم

 

 .کرد قطع زدهحرص را حرفم

؟یم ناری خاطربه –
 
 یک

 

  قوری از مرا تفاله، مثل ناری، بگویم نداد اجازه
 
 اشزندیک

ون به   ...کرده پرت بت 

 

 خاطربه .بودم خودم باعثش که بود اینجا اشبدبخبر 
 یک بود، نشسته جلویم که هزاررنگ بوقلمون این به تعهد
  ...غریبه

 

  که عبدی جان به –
 
 هیچ این دم،یم براش رو زندگیم همه

 خواستم پزی،کله رفتیم که سویم بار .نداره اون به ربیط
 ...آوردی حرف تو حرف یه ...نذاشبر  خودت بهت، بگم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .گویمیم چه شنیدنیم

، همبه شهنیم –  !یاشار بزب 

 !دلیل؟ –
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 بزنید؟ حرف ترآروم شهیم ...ببخشید –

  .کردم نگاه رسمان باالی جوان مرد به

 

 :گفتم شدن بلند حی   

 .بیار رو حسابصوت –

 

 ...هنوز بود، نشسته

 ....یاشار –

  .سوزاندنیم را دلم کردنش ناله



ر خریدز  بانوی بارانی  

  

 .شدم خم مت    روی

 داد؟ بهت نشاب  آتش تو ومن آمار یک –

 

 .نشست چشمش به آمدنم کوتاه برای امید کیم

 ...پرس ...پرسعمو –

 

به مت    به انگشت با  .پرید باال اششانه .زدم ض 

 !راست فقط !نه دروغ  –

 ...همکارته .سمیه برادر –

 

 حاض   موقعبه آن .آمددریم آب از درست چت   همه حاال
 ...نشاب  آتش در دم هاشدن

 

 سمیه؟ این فامییل –

 .بازرگان –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .شناختمشیم

 

 :گفتم حرف آخرین برای

رش بگو، وراستش همیشه – ه ض   .کمتر

 

  ...گمنیم دروغ من ...من –

  .نماند حرق   بودنش متقلب از حجم این دربرابر

 

ه نگاهش  .زدیم دودو نخورده،دست فنجان به خت 

 !هیچ نداشت، من به ربیط هیچ احوالش و حال

 

ون کافه از و بدهم را حسابصورت تا  خیال هنوز بروم بت 
  .نداشت شدن بلند

 

 رسمپشت بودمش گرفته امانت که رضا پژوی به نرسیده
  .دوید



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شد متوقف و آمد رسمپشت قدیمیک تا صدایش

 

 .دارم دوستت من –

 و پوست با شناختم،یم را داشیر   دوست من .نداشت
 .بودم کرده اشتجربه هایمسلول تکتک با استخوان،

 

 ...عاشقتم من ...یاشار –

 سوزاند،یم استخوان عشق .زد داریخنده مزخرف حرف
 .چرخیدنیم زبان روی راحبر  همی    به

 

ون را سوئیچ تا کردم جیبم در را دستم  .بیاورم بت 

  با
 
 :کرد التماس بیچاریک

، کمکم اگه – نیم ازم رو مبچه نکب   ...گت 

 

 آمد مکثم دیدن با .ایستاد حرکت از شوک خاطربه پاهایم
 .کرد سد را راهم و

 ...یاشار کنم،یم رو التماست –



ر خریدز  بانوی بارانی  
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–  
 
؟ بچه  ؟...مگه تو چ 

  من ...منه دختر  سودا –
 
 ...همه

 

 خون ایلحظه هایش،چشم لرزش و صداقت به توجهب  
 جلو و کردم مشت را اشرورسی هایلبه نرسید، مغزم به

 .کشیدمش

 

 دختر  ...گفبر  ...تو ...بودی مجرد که پیش دقیقه ده –
 ...خواهرته

 ...چرخید رسم دور ظهر رس خلوت خیابان

 

 بود، زده رسم پس خوب داشت، را ناری هوای که خداب  
  ...نداد امان هم هفته یک حبر 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 به قدم یک زدم، پسش محکم .کرد بند بازویم به دست
 .شد پرت عقب

 

 فرض احمق از بود، گرفته را هایمچشم جلوی خون
 .شدم دیوانه کردنم

 :زدم داد رسش

  کجاست؟ شوهرت –

 

 .برد باال تنفر و خشم با را صدایش متعاقبش

ستون –  .قت 

  مرده؟ –

 

  .مردیم کاش –

  !شوهردار؟ زن ...یاشار رست بر خاک .شد ترگنگ رسم

 

 شوهردار زن یه با شدن دوست افتخارام به قراره یعب   –
 شه؟ اضافه هم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ون شوک از مغزم هایسلول دانهدانه   .آمدیم بت 

–  
 
  .کنم پارت و لت جاهمی    حقته !موذمار زنیکه

 

 ...خدا به ..گرفتم طالق –

  ام؟شده پدر بفهمم یک بود قرار وقتآن

 

 !شوکه ناباور، خندیدم؛

؟ جوونوری چه دیگه تو .الخالقجلل –   هسبر

 

 .رفت باال صدایش بغض و خشم با

 بودی؟ ندیده شه،بچه نگران که مادر یه –

 

 :زدم داد خشم از پر

  راهشه؟ این –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی هنوز  ...بود نشده باورم را شنیدم که چت  

  خوامیم –
 
 خییل باشه، مبچه و من رس باال مرد یه یه سایه

 عجیبه؟ برات

 

 و نوشته سناریو یک .داشت رویزیاده دیگر اشطلبکاری
 باقر  هم نیمش و قورت دو داده، بازی عروسک، مثل مرا
 .بود
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، چه به – ؟ دروغ من به !زن؟ قیمبر
 

واسه بچیب   نقشه بگ
 نگزه؟ هم ککت هوا، بفرسبر  رو شغلم منفعتت واس م؟

 

 بود رویمروبه زن الگویش و مادر که ایبچه برای دلم
 .سوخت

 

 :گرفتم سمتش تهدید با را انگشتم



ر خریدز  بانوی بارانی  

ه – ، گم همیشه واسه رو گورت بهتر نیم تضمی    وگرنه کب 
 .بمونه دهنت تو سالم دندون یه کنم

 

 :گفت بغض با و داد نشان را خودش

؟یم ممطلقه چون –
 
  یک

 

 :زدم ترسر  و کردم پرتاب سمتش را دستم

 سگ مثل نیست مهم برام بگه مردی هر ...بابا برو –
  گرفتاری ویل گفته، دروغ بهت

ا
 .نیست این اصل

 

 .گرفت راه اشکش و رفت درهم صورتش خطوط

 ...داره گناه خییل من سودای –

 

 .گذاشتم بیب   روی سکوت عالمتبه را اماشاره انگشت

 جلوی که ایب   !وسط نکش رو بیگناه طفل اون پای –
  ...مشکله اصل   وایساده روت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :دادم ادامه مستأصل .شدیم خایل و پر هایشچشم

 

  !احمق آخه –
 
  برای تونهیم که کسیه شبیه من قیافه

 
 بچه

 اخم بار یه من مهربونم؟ باباهای شبیه من کنه؟ پدری تو
 !گرخهیم تبچه کنم

 

 .دادیم گریم صدایش به امیدواری .آمد سمتم قدیمنیم

 

، حایم عوضش –  .کب  نیم خایل رو پشتم دونمیم هسبر
،نیم مواد خوب حال یه واسه کثافتم، شوهر مثل  زب 
 .داری معرفت مردی، .کب   پارم و لت تهش

 

 .ببیند را هایمچشم ته تا شدم خم سمتش

؟یم کجا از تو !ومن ببی    –  نوشته پیشونیم رو مگه دوب 
  ...معلوم کجا از آدمم؟ که شده

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 رک ناچاربه .بود زده زل من به آمدن، کوتاه منتظر هنوز
 .شدم تند و

 اله ال ...مونهنیم بچه همیشه که داری بچهدختر  یه تو –
 !بابا کن، ولم ...هللا اال

 

 .شد آویزان بازویم به

 دستمون از مادرم ...کنمیم رو التماست ...یاشار  –
 .مادرشوهرم به بدم رو سودا گهیم ....شده خسته

 ...کن کمکمون
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 .شدم نرم کیم

 شه؟یم مگه –

 

 .کرد پاک را اشکش رسانگشت با



ر خریدز  بانوی بارانی  

 نداره، شلوغ   حوصله ضعیفه، اعصابش ...شده خسته –
 .کنهیم جارو داره بار ۵۰ روزی

 

مت بیام کنم؟ چیکار من –   شه؟ ثواب بگت 

 ...یاشار کشم،نیم دست سودا از من –

 

 اعتیاد حبر  که بود این مسأله !شد چه و کردمیم فکر چه
 .کنم باور توانستمنیم را شوهرش

 

 جوریاون نه ویل کنم،یم کمکت من !خوب دختر  ببی    –
  تو که

 
، کاری هر .توئه کله

 
 من از ویل ...هرچ   پول، بگ

 .درنمیاد شوهر تو برای

 

 :گفت تنفر با و داد هل را دستم

–  
 
 !درمیاد خانم ناری برای حتما

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 برای دادمش دست از ...ناری .بود ارادهب   تلخم خنده  
 ...متقلب بازدغل یک به تعهد

 

 .نیستم حساب  آدم من وهللا به ...زده گولت شغلم –

 

 :پرسید بلند رسد، و جدی ناگهان

 !نه؟ یا کب  یم کمک –

 !رهنیم جوب یه تو آبم دروغگوها با من –

 

 .شد باریک خط یک حرص از هایشلب

 ...کب  نیم کمک که درک به ...گهید یه تونهمه مردا –

 

 به تظاهر حداقل اما داد،یم نشان را تنفرش و حرص
 .کردنیم عاشقر 

 

ون جیبش از دستمایل اشک که طورهمان و آورد بت 
اه و بد زیرلب کردیم پاک را هایش  :گفت بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  !لیاقتب   .وقت همهاین از حیف –

 

 شوک و عصبانیت بی    که بود گرفته را دامنم ناری آه
 .گرفت امخنده

 .رفتم را راهم و کردم پشت

 

ون را سوئیچ و کردم جیبم در دست  مدت تمام .آوردم بت 
 ...بود گذشته عذاب یک مثل بودن او با

 

یم چه خوش حال این به ...داشتم دلچسب   آرامش حاال و
  ...بال فراغ گفتند؟

 

  کردم، باز را رضا ماشی    در
 
 خواستم،یم وآمدرفت وسیله

 .خریدمیم چهارچرخ یک و تکاندمیم باید را حسابم ته

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  در ذهنم
 
  از باید :چیدیم برنامه آرامش سایه

 
 تارا زندیک

  آوردم،رسدریم
 
 از که کاری هر دستش از خالض صدقه

 .کردمنیم دری    غ برایش آمدبریم من
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 ناری#

 را کابوس روزشبانه ده .شد تمام باالخره مریوان در جهنم
  .ماندم شهرم در هاشعله آخرین خامویسر  تا

 

 کمک به نتوانم شد باعث آیرین اضارهای و دستم وضع
 ...بروم بقیه

 

 انتظار هوای که باغ   در بودیم مانده آیرین و من
  ...داشت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 او به رسیدن تا را باغ تمام آیرین و برگشت یحب   وقبر 
 ایپوسیده و جاب   انتظار گریست، آغوشش در و دوید
  ...شد خاک و پاشید هم از درونم

 

  تا
 
ی آخر ثانیه  شماریلحظه چه ...بود نشده یاشار از خت 
 ...بودم گذرانده رس از را بیجاب  

 

 با که اتاقر  و باغ میان بمانم نتوانستم دیگر آیرین رفیر   با
یم خیانت من به هوایش آن، در یاش خوابیدن شب یک
  .کنم تحمل را کرد

 

ی دیگر که جاب   برگشتم، که تهران به و بستم چمدان  خت 
  از

 
کت به رفیر   قدیم، هایروزمریک  کارهای انجام و رسر

 کروناب   و دود و گرما و تهران و بودم خودم نبود، تکراری
 .شود عادی مانهمه برای رفتیم که

 

 
 
 ...گذشتیم اما شد،نیم او دیدن از قبل مثل زندیک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بقیه فهمیدم شد، تمام زدن همبه چشم مثل که هفته دو
 .گذردیم هم

 

 بود داده آدرس که جاب   رفتم، کوروش دنبال ظهر نزدیک
 .کردم پیدایش

 

  ایپارچه هایساک
 

 به و گرفته دست روی را رنگ
 .دادیم نشان رهگذرها

 

 .شد ثابت و چرخید رسشپشت فرویسر پرنده سمت رسش
 .کوبیدم اششانه به

 !پهلوون؟ چطوری، –

 

  دیدنم با
 
 .کرد مرتب را ماسکش فورا

 !آبچ   مخلصیم، –

 

، تا چند –  !کوروش؟ فروخبر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .هشت –

 !خوبه –

 

 .کرد دستبهدست را هاساک

 خونه؟ بریم اومدی –

 .فروخبر  باز شاید بمونم نه، –

 

 .خورد گره همبه پهنش و کلفت ابروهای

  !!چ   که واییس خیابون وسط اینجا !نداره خوبیت –

 

بر  رییم باشگاه وقبر  از –   .شدیا ترغت 

خانه کوچک مرد .درخشید ذوق از باریکش هایچشم 
  .بود شان

 

 .زدم اشاره دستش روی بار به

؟ رو گلدوزی کدوم –  فروخبر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .داشت نخل طرح که اوناب   –

 .بزنه بیشتر  واون بگیم مادربزرگت به باید –

 

 .ست    زمی    بود شده نوشته هاطرح تمام زیر
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 :پرسید و ایستاد چادری خانویم

 چند؟ ایپارچه کیف –

 

  کوروش
 
 :داد جواب فورا

 .تومن ده نداره، قابل –

 

وری هایپالستیک دنیا تمام خواستیم دلم ض   را غت 
ند، نخرند،  .نکنند استفاده نگت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ریدیم که وقبر  تونیدیم .شهیم نیاز براتون –
ید، پالستیک خرید، واسه خواربارفرویسر   به اینجوری نگت 

 .کنیدیم کمک هم زمی    نجات

 

  .کردم اخم ارادهب   .خندید زن

  بود؟ دارخنده زمی    نجات

 شویم؟یم دفن پالستیک زیر دیدندنیم

 

 .خوامیم نون برای –

 کنهیم آزاد کیسه تو مونومر مواد داغ نون .خوبه خییل –
 اختالل باعث کنه،یم بیمار رو ریه شه،یم نون جذب که

 .شهیم هم گوارش

 

  عینک، ماسک، الیه دو با
ا
ی عمل نیم صورتش از چت  

 .کردم حس را لبخندش اما دیدم،

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بیست بخوره، داغ نون صبحونه داره عادت شوهرم –
یم پارچه الی دیگه کرونا بعد ...نونواب   رمیم صبحا ساله
  .پیچم

 

 :پرسید طاقتب   کوروش

 خانوم؟ بخری خواییم –

 

 .کرد کیفش در دست و زد کنار را چادرش زن

 .بده –

 

 مت    روی داغ نان سال بیست بود؛ عشق از نمادی
 .صبحانه

 

ی رفیر   از بعد گرفت، را تومب   ده کوروش   مشتر
 
پول بقیه

ون جیبش از را ها  و گذاشت الیشان را اسکناس آورد، بت 
 .گرفت سمتم را همه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .امروز دشت اینم –

  .تو مال بقیه مامانت، بده پنجاه –

 

  .داد جلو دلخوری با را گردنش برخورد، غرورش به

؟ تو سود –  .برداریم ما رو همه که شهنیم چ 

 

 شما نداره، درآمدی .بخر پارچه دوباره رو من سود با –
 .شدید گرفتار من خاطربه هم

 

 :گفت صادقانه

یم تجربه کار گهیم مامانمم .دمیم خودم رو باشگام پول –
 .تواسه شه

 

 .یسر  مریض خوادنیم دلم نرو، شلوغ جاهای –

 .هست حواسم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .آمد فرویسر پرنده از عجیب   صدای

 ...مخلصیم ...سالم ...سالم –

 

 ...رسشپشت مغازه   به رسید و گرفت را نگاهم رد

 خییل زنه،یم حرف بندیه آوده مینا مرغ یه صبح از –
 .باحاله

 

  ...کند صدایم پرنده بودم منتظر ناخودآگاه

 .نبود من فندق صدای اما

 

 یازده حدود ساعت .بودم گرفته را تصمیمم ثانیه صدم به
گاه به رسیدن تا بود،  .داشتم راه دقیقه چهل حداقل تعمت 
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 خونه؟ بری خودت توب  یم !کوروش –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .هست تاکیس .آره –

 

 .برات میارم ظهر من، بده رو هاوسیله –

 .رفتم خودم ماشی    سمت و گرفتم را هایشساک

 !ناری؟ ری،یم کجا –

 

 ...نفره یه پیش .مینام مرغ دنبال –

 ؟...داری مگه –

 .کردم باز را عقب در

 .نبود برداردست کوروش

 

؟ یک پیش کیه؟ طرف –  گذاشبر

 .منتظرته مامانت .ظهره رس خونه، برو –

 

 .بیام باهات َمرده، اگه –

  .بستم را در و شدم سوار



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .شدنیم باز درهمش هایاخم

 .منتظرته مادرت برو، .مخونه دیگه ساعت دو –

 

 دم .بودم حفظ از را داشبورد روی کارت خطوط تمام
ی ظهر  ...و رساندم راحت را خودم نبود، ترافیک از خت 

 

ب فرمان روی بار چندمی    برای گاه به و گرفتم ض   تعمت 
 ترمز و شده رد جلویش از .کردم نگاه خیابان دیگر سمت
 .بودم نگرفته

 

 کهوقبر  از .کنم پیدا را رفیر   جلو شجاعت تا ماندم منتظر
 اما باشد، هم رضا که کردم خدا خدا بیایم گرفتم تصمیم
 .او جزبه نبود، کسهیچ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  وارد که دیدمش مغازه، جلوی از شدن رد وقت
 
 چاله

گاه  به را خودم بودم توانسته شدنیم باورم .شد تعمت 
 ...که آنقدر ...برسانم نزدیکش

 

 از ثانیه یک حبر  ...آنجایم چرا کردم یادآوری خودم به
 شد مرور قلبم در که تهران به برگشیر   موقع خرابم حال
 .شدم پیاده و کردم پیدا را خودم

 

 رساندم،یم موهایم روی را دودی عینک که طورهمان
د خودم به مرب   یک مثل را آخر نکات  :کردم گورسر 

 

 !یسر نیم نرم .گردیبریم و رییم زود !نده وا !ناری –
 و مرام همه برای !بری غش براش اگه احمقر  خییل

ونه ما از مال تعهدش رسهیم تو به داره، معرفت  .بهتر

 

م محکم را خودم که بود کاق   تارا به کردن فکر   .بگت 

 !سه دو، یک،



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شدم رد خیابان از

 

  جاب   اما شلوغ، و بزرگ مغازه   یک
 
 از دور و پرت تقریبا

 بگویم، بهتر  یا کرد،یم کار پرادو یک روی داشت ...شهر
 ...زیرش

 

  صدای با
 
 ...آورد باال را رسش هایمکفش پاشنه
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ش هایچشم به  .زدم پوزخند غافلگت 

، نشانآتش تو مگه – گاه نیسبر ؟یم چیکار تعمت   کب 

 

 شدیم جواب   پرس شبیه کار ایرسمه رسه  یک لباس آن با
 را صدایم رسمای کردم سیع ...داشتم هاخاطره او با که

 .کنم حفظ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 باالست؟ خرجش فیشانتتیشان نامزد شده؟ چ   –
 ده؟نیم کفاف نشاب  آتش حقوق

 

 را نگاهش اینکه بدون و انداخت را بود دستش که ابزاری
د ون گود از بگت    .آمد بت 

 

 .شد تمام گران برایم ندادنش جواب و زدنیم حرف

؟یم لبخند شاسگوال عی    یاشار؟ ته،چه –  زب 

 

 خود اما گذاشت، ماشی    روی و درآورد را هایشدستکش
  عضالت تا نگاهم .زد زیربغل را هادست

 
 اشسینه برجسته

 .هایششانه به زد گریز و رفت

 

 !ناری سالم، –

 .کردم اخم دلتنگش صدای تن به توجهب  

 

  خندی؟یم چرا نگفبر  –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نخندیدم –

 

چشم برق کرد،یم حاشا را مردانه هایلب کناره   لبخند آن
 چه؟ را ها

 .کرد نگاه پرایدم به

  خواد؟یم تعمت   داریش؟ هنوز –

 

 استاد من داشتم، هنوز هم را اشیادگاری مسافربر  پتوی
 .بودم هاگذشته حفظ

 !نیومدم ماشینم واسه –

 

  راسبر 
ا
 پرتحواس دختر  بودم؟ اینجا چه برای اصل

 را خودت و رسیدی سودا هزار رس یک مرد به باز بیچاره،
  .کردی گم

 

 .ایستادم محکم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 مثل ممکنه !برگردون برش بهم .فندق دنبال اومدم –
 .بیسر  زده ازش هم تو عبدی،

 

  .داد باال را شکسته ابروی

یم نیست، اینجا ویل شم، خالص دستش از نمیاد بدم –
 ...که بیب  

 خب؟ –

 

 .برات بفرستم بده، آدرس –

  !نه –

 

 .کرد اخم

 !نه؟ آدرس –

 .آوردم پایی    تأیید عالمتبه را رسم

 

 .میارمش برات بیا، دوباره خودت پس –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .خوبه –

 تاببر  درونش خر به انگار بود؟ خوشحال اینقدر چرا
 .زدیم مشکوک .باشند داده
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 .دادیم عمق آن به احساس که وقبر  صدایش از امان

 .کردمیم فکر قدیما به داشتم ...اومدی موقیع چه –

 

 :پرسیدم زنطعنه

–  
 
 قدیما؟ کجای دقیقا

 

 همان با .گرفته را منظورم نداد نشان هم ذره یک حبر 
 :داد ادامه صدایش به نشسته گرمای

یم دونات برام تو کردمیم تعمت   ماشی    حیاط تو –
  .خریدی

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تمامش ویل بلرزاند، بازیخاطره با را دلم نداشت حق
 .نکرد

 .نباشم یادت و کنم کار ماشی    رو روزی نشده –

 

  رس که حاال به نه سکوت، آن به نه
 
 هایحرف کیسه

شمحبت   .بود شده شل آمت  

 

 :دادم هشدار

 .کب   تعریف خاطره نیومدم –

 

 جایشبه اما بروم، فقط خداحافیط   بدون خواستیم دلم
 :پرسیدم کنایه با

؟ چه جانتون تارا از –  خت 

 

 .انداخت باال شانه

 .زدم همبه !هیچ   –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...کردم نگاهش باز دهاب   با شوکه، !!گفت راحت چه

 

 شدمیم خوشحال اشرابطه خوردن همبه شنیدن با باید
 نه؟ مگر

 

ی امسینه در اما  دلخوری یک .نبود خوشحایل از خت 
  یک عمیق،

 
 حاال و شده کاشته مریوان در که دلشکستگ

 .نباشد کار در ایشادی شدیم باعث بود داده ریشه

 

 .آمد حرف به بود منتظرش که العمیلعکس نکردن پیدا با

  .بود شبچه برای بابا دنبال خانوم –

 

 :زدم جیغ ارادهب   و ناباور دیگر باراین

 ...مجرد مگه بچه؟ –

 

 را موها قرچقرچ و کشید رسش روی دست کف با کالفه،
  .درآورد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .داره دختر  یه دونمیم انقدر ...گرفته طالق ...بابا نه –

 

  روی تصویر
 
 ...تارا گویسر  صفحه

  .سوخت بود گناهب   که کوچولوب   دختر  برای دلم

 

 :زدم داد رسش و رفت باال صدایم شوم متوجه اینکه بدون

 بچه یه اینکه خاطربه فقط کردی؟ ولش هم تو بعد –
 داره؟

 

 کردنم آرام برای ...پرید باال تعجب از ابروهایش فریادم، با
  .گرفت را بازویم

 

 یگ بچه بابای ...ندادم طالقش که من ...ناری ...یه –
 .ستدیگه
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 :زدم داد صورتش در

؟ چطور !نامردی خییل –  !تونسبر

 

ی دیگر  .نبود گرم هاینگاه از خت 

 .چالندش عصبانیت از قدیم عادتبه و داد فشار را دستم

 

 !کن روشن خودت با رو خودت تکلیف !المصب آخه –
 بودم، دوست باهاش چون کشیدییم تفنگ برام دیروز تا

 زدم؟ هم به چون االنم

 

ون انگشتانش میان از را بازویم  قدم یک و کشیدم بت 
  .رفتم عقب

 

 راهبه بوست و ماچ نبود مامان تا .نداره گنایه بچه اون –
  ...بود

 

 .دادم گردنم به تاب   زدهحرص



ر خریدز  بانوی بارانی  

 شب کردییم التماس ...براش بودی هات یاشارخان –
  .بمونه پیشت

 

یز ناگهان هایشچشم  و بم صدایش شد، خشم از لت 
 ...عصباب  

 

 !خودت؟ واس کب  یم زرزر چ   –

 .دادم هشدار و کردم پرتاب سمتش را دستم

 

ایدوست اون از من !هوووی –  نیستما، دوزاریت دختر
 !بزن حرف درست

 

 من از بلندتر صدایش هنوز اما آمد، کوتاه کیم دادم با
 .بود

 

 دیگه ماچ .نخورد عوض   دروغگوی اون به انگشتمم من –
 کوفتیه؟ چه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  ...پاشید فرو ذهنم هایداده تمام

رش به وقبر  حبر  گفت،نیم دروغ یاشار  .بود ض 

 

 .افتادم لکنت به 

 ...رابطه باهاش ...کردم ...فک ...من –

 

 :غرید بلند

  .جدم هفت با بکنم غلط !من؟ –

 

 ...دونستمیم اگه ...گفت خودش –

 .کوبید دستش کف به را مشتش عصباب   و مستأصل

 

 برای بعد نشستیم، سفره یه رس اومد، مریوان تا باهام –
  .ندارم کرونا مریوانم، من که فرستهیم مدرک رئیسم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 یم چ   –
 
 خودت؟ واسه یک

 

 .بود شده قرمز صورتش تمام

 گفته بهت .نداره شکمش تو راست روده   یه زنیکه گمیم –
 و من ریش به نشسته تهش بودم، بل بودم، ال باهاش من
 ...خندیده تو

 

 چرخ به محکم را اشحرض لگد و چرخید، خودش دور
ی ماشی     .کوبید مشتر

 !شکستمیم رو گردنش بود، مرد –

 .نداشت و داشت حق

 

ش واسه نباید بازم –  ...کردییم ولش دختر

 

 ۴۴۵_پارت#

 

 .داد نشانم انگشت با را خودش



ر خریدز  بانوی بارانی  

  یه بابای خورهیم من به !ببی    ومن –
 
 باشم؟ ساله۴ بچه

بچه یه برا  باید خطشهفت مادر اون کنم؟ پدری دختر
ایطش به کنه پیدا رو کیس  هنوز که من نه بخوره، رسر
م مادر  .نکردم حامله رو دختر

 

 ...وقیح مردک .شد قرمز بودنش رک از صورتم تمام

 

 .کوبیدم اشسینه به و آوردم باال را دستم

 !بیشعور –

 

 .خندید هم او امخنده از نخندم، نتوانستم اما

 

 یک فقط دقیقه، یک سوءتفاهم دلخوری، خشم، تمام
 ...ویل .شدیم خودمان هردو و رفت یادمان دقیقه

 

 .زدم گره همبه را هایماخم

  ...دیگر زب   با ...بود کرده خورد را غرورم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 
 
  قلب از دردی توانستنیم او خورده  همبه رابطه

 
 شکسته

 .کند دوا من

 

 .رفتم نشانه سمتش تهدید با را انگشتم

 تپرونده من .نداره برام فرقر  نکردی؛ یا کردی بوسش –
  .بستم مریوان تو رو

 
 رو فندق بیام ذاریمیم قرار دیگه هفته

م  .بگت 

 

 قدم ده نبود، دور ماشینم .بروم که چرخیدم پاشنه روی
 وجورجمع را خودم بتوانم که امب   جای تا داشتم فاصله
 .کنم

 

 !لعنبر  کن، صت   ...ناری –

 .شوم سست و ببینمش که برنگشتم ...آمدیم راه کنارم

 

 .هسبر  عصباب   االن !نار –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شمیم رد روت از ماشی    با یا یسر یم خفه یا –

 

 ...ناری –

 .برداشتم ترمحکم را هایمقدم فریادکنان

 ...و ناری !مرض و ناری !کوفت و ناری –

 

  از
 
 تسلیم عالمتبه را هایشدست که دیدم چشم گوشه

 .آورد باال

 ...برو –

 

 .نیامد رسمپشت دیگر و

 .سفیدم پراید به رسیدم، خیابان به

 

 هایشقدم شنیدن منتظر من از نییم بودم، شده پاره دو
 .دادیم رفیر   فرمان فقط دیگر نییم و بود

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 برای مرد این .دربیاورد را اشکم همهاین نداشت حق
ر بودم کرده پیدا بدبخبر  هزار با که آرامیسر   .داشت ض 

 ...رفتم و نیامد ...نیامد

 

 ��من طلب پارت_یه#

 

 ۴۴۶_پارت#

 

 هایراننده از دادم، فشار گاز روی را پایم خانه تا راه تمام
 جوابشان خودشان از بلندتر شنیدم، فحش و متلک دیگر
 تمام و صورت از رسیدم خانه به وقبر  کهطوری دادم، را
ون جنون و گرما تنم  .زدیم بت 

 

 راهم رس هاهمسایه از کیس کردم دعا آپارتمانمان در دم
 .کدامشانهیچ نشود، ست   

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یدوازده کوچک حیاط ...چرخاندم را کلید  برای متر
 متر  چند همان در اما بود، کوچک واحدهشش ساختمان

  ...گرفتندیم جان داشتند تازه که بودم کاشته نهال

 

 سمت و باال لگدکوبان، هاپله از و زدم را آسانسور قید
 برایم مادربزرگ از جاماندهبه ارث با فلور که رفتم واحدی
 .خرید

 

نیم یادم دلیلش هاب  ثانیه حبر  که بودم عصباب   آنقدر
  .کردمنیم فراموش را دادن فحش ویل آمد،

 

 !ازگل مردک

 !خائن عوض   معرفتب  

 !شعورب   احمق

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 برعکس کردم، پرت اتاق وسط همانجا را رورسی و مانتو
یم یا کردمیم آویزان جدا آمدن خانه به از بعد که همیشه
 .شستم

 

گاه گود داخل همانجا باید   .کردمیم چالش تعمت 

 ...دادم دلش به دل مریوان در که بگو را ساده من

 

 وقبر  آخر دربیاورد؟ را هاجنتلمن ادای بود مجبور مردک
،   ...کب   پورت و هارت بلدی فقط وقبر  نیسبر

 

  دهد؟ بازی را ما هردوی توانست چطور ...تارا ...تارا

 

 هفتاد شصت فقط هاآدم ما عمر میانگی    شکر را خدا
نیم رو که هاب  چشمه چه دانستیم خدا وگرنه بود سال
 ...کردیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دیگر .زدمیم حرف خودم با و چرخیدمیم اتاق دور
  .کردنیم آرامم بازمدل و دنج آپارتمان

 

 خودم به کردم،یم فکر یاشار به وقبر  مدت این تمام اگر
  حق که دادمیم دلداری

 
 دستش از حاال داشته، زندیک

  .بودم عصباب  

 

 .بود سوزانده را هردومان اشتباهاتش

  .زدیم در کیس
 
 .امرسیده که دید کوروش حتما

 

 ....باز را در و انداختم رسم روی را در دم شال

 در دم رسهیک کار لباس همان با که دیدمش بعد و
 .ایستاده

 

 ۴۴۷_پارت#

 

 :زدم داد شد، رسازیر مغزم به هایمرگ داخل خون



ر خریدز  بانوی بارانی  

  تو داده راهت یک –
 
 !من؟ خونه

 

 .کشید رسش به دسبر  دستپاچه

  .کردن باز رو در زدم، زنگ –

 

 یک؟ اجازه   با !باال؟ اومدی و پایی    انداخبر  ورست هم تو –

 

 .آمدنیم او به صدالبته و کرد، کج را گردنش مظلومانه

 ...اومدم ...کنم گمت دوباره خواستمنیم –

 

 .دادم نشانش را پلهراه پایی    انگشت با

 هیچ مریوان از بعد تو و من !رییم اینجا از االن همی    –
 .نداریم هم با حرق  

 

یم گند شهمه تو بدون من ...ازم بگذر و بیا ...ناری –
  ...زنم

ا
 ...کنهیم کار درست مغزم پیشتم وقبر  فقط اصل



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 نداری، مغز هم آمیب یه اندازه   چون نباش ناراحت –
  .بایسر  نزده که نمونده جدیدی گند هیچ

 

 ببندم را در خواستم آمد، سمتم قدم یک اینکه محضبه
 .گذاشت در الی را پایش که

 

 را خودم و دادم فشار را در توانم و رحیمب   تمام با
 .کردم غافلگت  

 .زدم همبه تارا با که من ...ناری ...ناری –

 

 .دادم گردنم به تاب   زدهحرص

 .دیگه اینجاب   همون واسه –

 

؟ کردم غلط بگم اگه –  !چ 

 !نه بخوری، هم شکر –

 ...شدی خشن –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .لرزید هایششانه و خندید

 شد؟یم رسگرم من خوردن حرص از داشت جلبک

 

 دیگه من ...خونهیم خروس کبکت الگ بگم باید –
 ...دور انداختمت

 

 .پام ...آخ ...آخ –

 بکوبم پایش روی محکم که کردم باز را در !متقلب مردک
  تا

 
د، دردش واقعا   .کرد باز آخر تا را در بگت 

 

 .کوبیدم اشسینه به مشت با و کردم حمله سمتش

؟ که دنبالم اومدی – یم مرگذوق االن من کردی فکر چ 
 گرفبر  دختر دوست خودت واس که موقعاون من شم؟
 .شدم مرگذوق

  



ر خریدز  بانوی بارانی  

د، را هایممشت جلوی کردنیم سیع  هایچشم آن با بگت 
  .کردیم تماشایم فقط براق

 

 یک مثل خودش بعد و آمد ممول ریز هایپارس صدای
 باعث و دوید باال به پاهایمان بی    از سفید کاموای گلوله
 .بروم عقب شد

 

 آب   شومت    با رسشپشت هم شیواجون نشد، ثانیه چند
 باال هاپله از ما سمت افشان، و صاف موهای و آسماب  
 ...دوید

 

 ۴۴۸_پارت#

 

 آب   شومت    با رسشپشت هم شیواجون نشد، ثانیه چند
 باال هاپله از ما سمت افشان، و صاف موهای و آسماب  
  ...دوید

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...کردیم غرغر هم زیرلب

 .دید را یاشار ناگهان

  ...مکث ایلحظه ...ایستاد

 

 .نشاند قرمزش هایلب روی لبخندی بعد و

؟ در پشت مؤدب آقای همون شما –  هسبر

 

 .کردید باز رو در که ممنون –

 ....ستصابخونه ناری، مهمون –

 

  و یاشار کار لباس
ا
 .کرد برانداز را اشقیافه احتمال

 پلهراه تو چرا رو آقا !جان ناری ...ایبرازنده جوون چه –
؟ نگه  داشبر

 

 .زدم اشاره پایی    به رس با

 !شیواجون رفت،یم داشت –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...ویل –

 

 با چای جلسات آن از یگ وگرنه دهد، ادامه نگذاشتم
 بم و زیر از رسدرآوردن برای دادیم تشکیل را هاهمسایه
 .غریبه

 

 ...رفتا ممول جون،شیوا –

 .کوبید صورتش به دست با

 ...بومپشت رو نره بچه ...وای –

 

 .کرد نگاه دوید باال هاپله از که زب   به تعجب با یاشار

 

 .کردم اخم برایش

 !برو دیگه هم تو .بساطه همی    روز هر –

  ...برگردم خانه به که کردم پشت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کرد خم را رسش ...پیچید کمرم دور محکم را هایشدست
  ...چسباند صورتم به را صورتش و

 

 ...رمنیم نبخیسر  ومن ...ناری –

 ...نکردم پیدا قلب تپش برای فرصت حبر 

 

 .شد خم و گفت آخ نشده ثانیه یک

 زمی    روی نشسیر   محضبه .کشید پایی    خودش با هم مرا
 .چرخیدم

 

 هاب  چشم و بلند چوب   پاروی یک با کوروش رسشپشت
ه آن از وحشت که  .بود ایستاده کردیم رسر

 

 فشار و گرفته را گردنش پس که بود یاشار به چشمم یک
 و افتاد دستش از چوب که کوروش به چشمم یک داد،یم

 .پیچید پلهراه در صدایش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !کوروش کردی، چیکارش –

 نگاش چشیم از داشتم ساعت دو ...بود شده مزاحمت –
  ...کردمیم

 

 .کرد ناله شدهجمع خودش در یاشار

 

 :زد صدا بلند کوروش

 ...مامان ...مامان –

ون مادربزرگش بعد و مادر روروبه باز در از  ...آمدند بت 

 

  یا –
 
 ...کیه جوون این ...زهرا فاطمه

 و نشست پله روی بود گرفته را رسش که طورهمان یاشار
  .کرد نگاه هاخانم لشکرکیسر  به

 

 ...پیوست بقیه به بغل به ممول شیواجون،

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ۴۴۹_پارت#

 

 .بود شده دورگه درد از صدایش

 تیمارستانیه؟ چه دیگه اینجا ...بچه پوکوندی، رو رسم –

 

 .گرفتند نشنیده را هایشحرف مؤدبانه هاخانم

 

 سمت و کشید جلو پیشاب   تا را اشرورسی خانمسکینه
 .رفت یاشار

 ...پرسم رو، رست ببینم –

 

به محل از را دستش یاشار   .برداشت ض 

 ...فقط شده قرمز کمیه –

 

 .برگشت من سمت

ش –  ...بده مردم جوون به قندآب یه ...مادر تو بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 یگ بودند؛ نشسته من واحد در همه بعد رب  ع یک
یم قندآب برایش یگ کند، ضماد را رسش دادیم پیشنهاد
 .گرفت

 

 برایش کردیم نوازش را ممول همانطورکه هم شیواجون
 .زدیم ملیح لبخند

 

نیم حبر  بود، زده تکیه پاتوقم مبل روی او وقبر  تا ویل من
 .بنشینم توانستم

 

 دلداری به معذب چطور که دیدمیم و بودم ایستاده رسپا
 .دهدیم گوش هاخانم عذرخوایه و

 

برگ پشت از کردم باز که را در زد، را واحدم زنگ کیس
خجالت و شیطان هایچشم با ریحان دیفن، بزرگ های
 .کرد نگاهم زده



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...ببخشید –

 

 .کردم باز آخر تا را در

 ...بذارش خواییم هرجا بیا –

 

 .پره دیگه اتاقم !ناری ببخشید، –

 :داد ادامه شیواجون

 ...هم ساختمون پاگردای تمام –

 

 مردد کیم و کرد سالم رس با یاشار دیدن با بیچاره دختر 
 .ایستاد

 

 .زدم اشاره امخانه داخل به

 بذاریش؟ خواییم کجا –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ش هال، پرده   پشت ذارمشیم –  دمیم قول خوبه، نورگت 
 .بفروشمش زود

 

 .خریدمیم ازت وگرنه ندارم، دوست دیفن حیف –

 

 .شد قرمزتر سفیدش و رسخ هایلپ

–  
ا
 اتاقت نور از ذارییم کههمی    خریدی، گل ازم کیل قبل
 .ممنونم کنم استفاده

 

 :داد تذکر مهرباب   با شیواجون 

 داشته گلخونه باید فرویسر گل برای !کار نشد که این –
 .بایسر 

 

  یه روز یه .امراض   دربیاد خرجم کههمی    –
 
 بزرگ گلخونه

 ...شه آزاد شوهرم بذارید فقط سازم،یم خودم برای

 

 ۴۵۰_پارت#



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  را شاءهللاان
 

 .کردند زمزمه زیرلب همگ

 .گذاشت پنجره جلوی را گل

 ...برم من –

 

 .نشاندمش و گرفتم را هایششانه

  روی کنارش خودم
 
 مردک کاش .گرفتم سنگر مبل دسته

 .رفتیم زودتر مزاحم

 

 .کرد گره را انگشتانش و زد تکیه زانو به آرنج یاشار

 

عروسک شبیه ظاهرش زمخبر  برابر در اطرافش هایزن
  .رسیدندیم نظربه چیب   های

 

 شه؟نیم پیدا مرد یه شما ساختمون تو ...اینجا –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

تکان آغوشش در هم ممول که آنقدر ...خندید جونشیوا
 .خورد تکان

؟ چ   شما پس –  هسبر

 

 .شد غافلگت  

 ...منظورم ...نه –

 

 .کشید جلوتر را چادرش خانمسکینه

 ...منه گل نوه   کوروش، همی    ما مرد !پرسم نه –

 

 آب به که گیلدسته از بعد حبر  که کوروش و کنارش به
 .زد اشاره نبود دوستانه نگاهش داد

 

  ...خانم از پر ساختمون یه چطور؟ ویل –

 :داد توضیح شوچ  ب   شیواجون

 دیدن همون رس نپسندیم، و بیاد که مستأجری هر –
 .دیدمیم فراری ساختمان



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 چطور؟ –

 .داریم وخودمون روشای –

 ...خندید ریز خانمسکینه حبر 

 

 تو و بود اومده که مذهبیه اون !شیوا نکشدت، خدا –
 ...بگو رو حیاط رفبر  سگت با رسلخت

 

 ندبه دعای شما و اومدن که شوهری و زن اون ...بابا نه –
 ...داره رکورد گذاشبر 

 

 :داد ادامه افتخار با یاشار به رو

 صدای ...استغفار ...جونسکینه واحد شدیم جمع همه –
 ....آخر هم تلویزیون

 

 .پرید باال تعجب با یاشار ابروهای

  چرا؟ آخه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .باشیم راحت نیست؟ معلوم –

 

منده خانم،سکینه  :داد توضیح رسر

 قبیل مستأجرای وقبر  ویل نبودم، راض   اولش من واال –
ا مزاحم  .دادم اینا دل به دل منم شدن دختر

 

 یک؟ مزاحم –

 :دادم تذکر بلند

 بری؟ خواینیم شده، خوب حالت انگار شما –

 

 را لبش شیواجون حبر  کرد، اخم برایم مادرانه خانمسکینه
 .گرفت گاز

 خالیه؟ واحدا تا چند االن یعب   –

 

  اما شد، زده رسم در هشدار زنگ
 
 شده خیاالبر  حتما

 ...بودم



ر خریدز  بانوی بارانی  

  واحد یه –
 
  جونناری عمه

 
 باال هم یگ خالیه، پایی    طبقه

 .ریحان واحد رویروبه

 

  فلور واحد
 
 سندش انتقال کارهای وکیلش بود، اول طبقه

 به وگرنه خرید، گذاریرسمایه برای فقط داد، انجام را
 .آمدنیم ایران

 
ا
 بعد برای کروناست، خاطربه گفتیمیم داب   به که فعل
 .کردمیم جور بهانه هم

 

؟ بنگاه –  گذاشیر 

 .کرد او جمع را حواسم یاشار صدای

 

 اینجا به فکر که بگویم او به بقیه جلوی خواستیم دلم
ون رسش از را آمدن  فکر اشتباه ترسیدمیم اما کند، بت 
 .شوم ضایع بقیه جلوی و باشم کرده

 

خانه داخل از مرجان  :پرسید آشت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کابینت تو کجاست؟ خشکت چای جون،ناری –
 ...نیست همیشگیه

 

  .زد صدایش خانمسکینه

 مشهدی خربزه وانبر  از صبح ما، واحد برو بیا !مرجان –
 .نداره دوست ناری نیاریا، هندوانه .بیار خریدم

 

 شد رد برابرم از که مرجان حبر  خورد، گره همبه نگاهمان
  .نشد نگاهمان اتصال بریدن باعث

 

 نزده ایهندوانه هیچ به لب من پیش سال دو یلدای از
 .بودم

 

  روی از نشست چشمم روی که اشک پرده  
 
 مبل دسته

 .رفتم اتاقم سمت و شدم بلند

 

 مادر؟ کجا، –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردم نگاه خانومسکینه روشن صورت به

 .کنم عوض رو لباسم –

 

 .خریدم تو برای ...بیا زود –

 ...چشم –

 

 باال خداحافیط   صدای اتاق، به شدنم وارد محضبه
  .گرفت

 

 :زد صدایم شیواجان

 .رهیم داره مهمونت بیا !ناری –

 :کردم زمزمه

 !بهتر  –

 

 .کنم پیدا را خودم تا بودم کرده تالش تمام سال دو



ر خریدز  بانوی بارانی  

  با که توجیه و دلیل هزار
 
 و ...بیایم کنار او و عمه رابطه

  ...حاال

 

ون اتاقم از شنیدم را ورودی در صدای که وقبر   .آمدم بت 

 

سیدند سؤال که دیدند امقیافه در چه دانمنیم  ناری .نت 
 .بود ناآشنا و عجیب برایشان غمگی   
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 یاشار#

 

ون ساختمان از وقبر  چشم از پر ذهنم تمام آمدمیم بت 
ی معصوم های  زخیم را روحش جایجای که شد دختر
 .بگذرم او از که نبودم مرد آنقدر هنوز اما بودم، کرده

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 جوان داربنگاه به که را ساختمان نشاب   رفتم، بنگاه سمت
وع دادم،  :کرد لفایط   به رسر

 

 همون رویروبه کوچه، همون دارم دیگه مورد –
 !مبچه جان اکازیونه، نوساز، همکف، ساختمون،

 

 .خوامیم ساختمون همون توی من –

 

  دیوونه زن مشت یه اونجا –
 
،یم زندیک  هم رو هریک کی  

 .دادن فراری ملک، دیدن برای بردم

 

 !ساختمون همون –

 !داداش جون نداره، را کن باور –

 

  و سکوت
 
 :پرسید مشکوک دید که را امیکدندیک

 گرفته؟ رو چشت همینجا چ   واسه حاال –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 مخونه گردم،بریم شب یازده ده کار، رس رمیم صبح من –
  .مطمئی    همه اونجا خالیه،

 

 .خاراند را اشپیشاب   و گفت آهاب  

زن اون .کرد شونراض   باید ویل –  باید چادریه پت 
 بده خط داره سگ که اوب   شایدم باشه، رئیسشون
 ...بهشون

؟ صابخونه –  چ 

 

 که شمخونه دادن اجاره برای زن یه دنبال گفتم بهش –
م  دادنش کرایه از دیگه یگ من .کنم معرق   اهایل به بت 

 .شدم ناامید

 

 .گذاشتم مت    روی را کارتم .شدم بلند

 .شما از خت   .شمیم مرخص من –

 .دمنیم قول –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 روزها شد، ترخفه هوا شدم، دور که شانکوچه حوایل از
 ....ترمعب  ب   زمان تر،پوچ

 

گاه ازاتوبوس با حوصلهب   و خسته بریم خانه به تعمت 
  جیپ ...گشتم

 
 وقت بود، افتاده ساختمان پارکینگ گوشه

 .برسم آن به کردمنیم

 

 معب  ب   و دارکش روزها کرد ناامیدم داربنگاه وقبر  از
  .بود شده

 

 و بدوم دلخویسر  بدون شب تا صبح از داشت فایده چه
م و نان و برگردم خانه به شب   و بزنم سق را پنت 

 
 مرگم کپه

 .بگذارم را

 

 ...مهرباب   هایلقمه خواست،یم خام کوکوهای دلم

 

 .مادرم زد، صدایم آشناترینم در به مانده قدم چند 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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؟ یک از ...سالم –  اینجاب 

 .آمد سمتم و زد را ماشینش دزدگت  

 .شهیم ایدقیقه بیست –

 

 .رضا از گرفبر یم کلید –

 .آوردم شام برات .باشه دستش –

 

 
 
 این و حمیده اما کرد،یم تأیید را حرفش دستش قابلمه
 !کارها؟

 :گفت ماندم که ساکت

 .بزنیم حرف باهم مادرپرسی کمیه اومدم –

 

ها  !لقدهن رضای .بود کرده درز خت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .رفتیم خانه سمت و زدم بفرما

 

  .زن یک برای بود بلند رسید،یم امشانه روی تا قدش

 

 :زد داد دید را مادرم که فندق واحدم داخل

 ...آزادی ...آزادی ...دارم مسافر ...برم باید ...سالم –

 

 .ماند قفس کنار و خندید قاهقاه مادرم

ین  هم زمان در را او استفاده   مورد کلمات بیشتر
 

 خانگ
 .بود کرده حفظ

 

 دستمال مادرم شد، تمام که امایدقیقهپنج دوش و حمام
ی را خانه و برداشته  .کردیم گردگت 

 

خانه در    .باگت نان و اولویه بود، چیده را مت    آشت  

ی  که را شام .کردم دم چای جوشید،یم گاز روی کتر
 .رفتم هال به و کردم جمع را مت    خوردم،



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

خنده گهگاه و آمدیم فندق زدن حرف صدای مدت تمام
  ...مادرم های

 .زدم صدایش دادم، لم که تلویزیون جلوی

 

، تمت    خوادنیم –  .بشی    بیا !مامان کب 

 .نشست رویمبهرو 

 

وع یگ آن بودیم منتظر هرکدام  .کند رسر

 :پرسید باالخره

 ری؟نیم رسکار چ   برای –

 .نگفته بهت رضا که نگو  –

 

 اینکهنه بیاری دستبه رو رئیست دل بری باید تو –
 
 
  .کب   بغل غم زانوی و بشیب   خونه گوشه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

گاه –  .هست تعمت 

، بیمه اونجا تو ویل خوبه، اونم – ، داشبر
 

 یه بازنشستگ
 .وحساب  درست شغل

 ...رمیم باشه، –

 

 .کنمیم عمل حرفم به دانستیم نداد، ادامه

 

خانه به و شد بلند  چای سیب   یک با وقبر  رفت، آشت  
 .رسیده کاری اصل هایحرف آن به تازه دانستمیم برگشت

 

  دونمیم –
 
  حوصله

 
 ...پس ...نداری پرچونگ
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 نگران محکممهمیشه مادر دیدمیم کرد، سکوت کیم
 .است

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بودم رفیقت همیشه ...یاشار نبودیم، اینطوری تو و من –
 من به تو دادم، یادت سواریدوچرخه من ...مادر تا

 
 
  ...رانندیک

 

ام به   احتر
 
 مبل از را امتکیه چشمانش ته اشک الیه

  .کردم نگاهش جمعحواس و برداشتم

 

 .بزنه کتکت عبدی ذاشتمنیم کردی،یم خرابکاری وقبر  –
 من و شدی بزرگ وقبر  تا فقط ویل بودم، رفیقت من

  ...گرفتم طالق

 

 :داد ادامه صدایش به نشسته غیم با .انداختم پایی    را رسم

 به چشمم ساعت به دم باید که جوریه اوضام حاال –
م خت   ازت که باشه رضا دهن  .بگت 

 

 !خییل !حمید شدم، له خییل بابا مرییص   رس –

 .کنم کمکت نذاشبر  خودت –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .زد گره همبه را زمختش و قوی هایانگشت

 .نگرانتم االن من !یاشار کنیم، ول رو گذشته –

 

س – ؟ خواییم چ   !بت    بدوب 

ی؟ رو زن این خواییم –  بگت 

 !نه –

 

، مطلقه، بیوه، ...ببی    –  مشکل داشتنش بچه حبر  هرچ 
  .کنهیم اذیت بودنش سلیطه این .نیست

 

 !حمیده کردم، تمومش –

 شده تلنبار هاحرف کرد،نیم ول و گرفته را درددل گاز اما
  .بزرگش دل روی بود

 

 نگفتم زدی، کنار ومن گرفتم، طالق بابات از وقبر  –
  آوردی را اثاثیه و اسباب که روزی اون !چرا

 
 و من خونه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تونمنیم ویل چرا، نگفتم هم نزدی ناری از حرق   دیگه
 .کب   خراب وزندگیت تو تا بمونم ساکت کنم تحمل

 

سم شد باعث سنگینش سکوت  :بت 

 چیه؟ مشکل االن –

 .بیسر  زنه این خام ترسمیم –

 

ون دهانم از تعجب روی از بلندی خنده    .پرید بت 

 :داد ادامه مصمم حمیده

م !یاشار خدا به ویل نزدم، بهت حاال تا حرفا این از –  شت 
 فکر ...بخوری رو زنیکه این گول کنمنیم حاللت رو

؟ فقط کردی  زیر هم را دیگر نفر چند االن کن باور توب 
 .داره رس

 

 .بودم کرده فکر هم خودم که بود احتمایل این
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

اف به ناچار  .شدم اعتر

 گفت .دادیم بهش رو راپورتم که ایب   به زدم زنگ صبح –
  شوهرش

 
  .کرده ترک ماهه چند ویل داشته، اعتیاد واقعا

 

  چرا تو !چه تو به .ندارم بهش کاری بگو بعد !بیا –
 
 کاسه

؟ آمار زدی زنگ !شدی آش از ترداغ  گرفبر

 

 .گفتیم را حقیقت داشت .گرفتم دهانم جلوی را مشتم

 

 از بیشتر  من !رو کارا این نکن !انسان !...آقا !من پرس –
هاب   کن باور کردم، برخورد آدما با تو

 حبر  که دیدم چت  
 .موب  یم دهن به انگشت بگم بهت رو صدتاش از یگ

 

  با
 
  اما شد، ساکت محکمم باشه

 
 مبل به وقبر  اشآسودیک

 .کرد آرام هم مرا گرفت نفس و زد تکیه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .اوست با حق کردمیم قبول باید

 .شکست را ما بی    سکوت فندق بلند صدای

 

  ...بده سیب ...کو سیبم –

 .زد لبخند دید که را قفسش ته سیب هایقاچ حمیده

 

 ...فندق داری، که سیب –

اب   که خدا شکر  به برسد تا نداشت ادامه فندق سخت 
 .خواستیم او دست از را سیب که کیس

 

  را قند .برداشت سیب   از را چای فنجان مادرم
 
 لپش گوشه

 :پرسید و گذاشت

 

؟ چه ناری از –   خت 
 
 .دیدیش تازیک

 ...آره –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 هایگذشته به مرا اشکنجکاوی از پر و عمیق لبخند
 .بردیم رفاقتمان

 

 خواستگاری؟ بریم شده وقتش –

  الی پایم یادآوری با
 
 .خندیدم بلند در ناری خانه

 

 .بفرما بگه که منتظر هم ناری –

 .دونمیم داره، دوستت –

 

 رسد شد، پاشیده ذهنم تمام به وقبر  کارهایم، حقیقت
  !ترش طعمش بود،

 

 :کردم زمزمه

 بیچاره دختر  این رس بالهاب   چه من دوب  نیم که تو –
 .گند پشت گند شهمه .آوردم

 

 .کرد تماشایم محبت با و کشید جلو را رسش



ر خریدز  بانوی بارانی  

، پرس تو –  رو زدنت بالبال ساله دو .شناسمتیم من مب 
 هریک که نیست غار دروازه آدما بقیه مثل دلت .دیدم
 !دنبالش برو !باش مرد .شه رد ازش بخواد

 

 رو، هاغریبه دننیم راه ست،قلعه مثل آپارتمانشون –
  .نزدیکش رفتمیم دادمیم کرایه رو اینجا وگرنه

 

 بزنم؟ حرف ناری با من –

 .بکشم ماله رو قبل گندای که باشم پیشش باید اول !نه –

 

 داری؟ آدرس –

 .آره –

 

 ساختمونشون؟ تو بری بود این تبرنامه –

 .دننیم راه مرد –

 

 .زد سینه به را دستش اطمینان با



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم حرف باهاشون رمیم .خودم من به بسپار رو شهمه –
 !من با بقیه تو، با ناری .زنم

 

 .کرد آفتاب   را خودش دلم کنارگوشه جاب   از امید

 

 زنانه کار یک خانه آن اهایل کردن راض   کردمیم قبول باید
ین حمیده و بود  قلم یک این به ویل برایش، گزینه بهتر

 خودم نباشد، غمت تو بگوید کیس نداشتم، عادت
 .کنمیم درستش

 

 .شد قرص دلم
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 ناری#

س آمد،یم سنگشهاب مثل وقت هرچند  دل داد،یم استر
  ...کردیم وادار تپش به را



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .رفتیم و ریختیم دلم به را غم آخرش

 !پوککله احمق کچل

 

 اما بگذارم، قرار فندق گرفیر   برای و بزنم زنگ خواستمیم
 .بشود که شدنیم و آمدیم پیش کاری یه

 

  بود، شده زیاد ساختمان وآمدرفت روزی چند
 
 همسایه

 ...داشتیم جدید

 

 بودند، باال واحد وشویشست درحال اول روز کارگرها
 .آمدیم رسوصدایشان

  .آوردندیم و بردندیم وسیله هم دوم روز

 

ی هاهمسایه از کدامهیچ اینکه عجیب  واردتازه درباره   چت  
 .دانستنیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

د، نان من از تا آمد کوروش وقبر  حبر   از پرسیدم بگت 
، چه جدید همسایه  را نان رفت، طفره جواب از خت 
 .دررفت و برداشت

 

 واضح شنیدم؛ پلهراه در را زن چند صدای روزها از یگ
 ...نامفهوم و گنگ نه،

 

  یک آن از بعد
 
 ...بود آرام و امن جاهمه تمام هفته

 

  ...اینکه تا

بریم خانه به حیوانات دهکده   از شب ده حدود ساعت
  ...گشتم

 

  دیدن با
 
 بود، خودش .پرید رسم از برق جدیدمان همسایه

  نه؟ مگر

  ...داشت کلید

 ...کرد بازش و انداخت در به



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...رساندم او به را خودم تند

 .کشیدم را لباسش آستی   

  !؟...تو –

 

  تمام .برگرداند سمتم را رسش
 

 بخار صورتش از خستگ
ارت برق آن جای شد،  را قلبم هایشچشم شیطنت و رسر
  .انداخت لرزه به

 

 ...خودشم خود ...سالم –

 اشسینه به و کردم مشت عصبانیت از را هایمانگشت
 .کوبیدم

 

 ...نامردش ناکس خود –

 .نشست نیشخند اشمردانه هایلب به

ی دنبال اومدم !بچه نخور، حرص –  .خودمه مال که چت  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بردم جلو صورتش تا را صورتم

 !نیستم تو مال من –

 

 .نشاند پیشاب   روی نماییسر  اخیم

 !تو؟ گفتم –

؟ پس –  چ 

 

  .زد اشاره رسش به

  گفت؟یم را عقلش

 .بود داده دست از الحمدهلل که هم را آن

 

 داخل به زودتر را خودم و دادم هلش حیاط در جلوی از
 .رساندم

 .چاک به زب  یم کب  یم جمع رو پرتات و خرت –
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 و کشید پایی    را رسش .رساند من به را خودش گام دو با
 .بوسید را امگونه چال

 

 نکرده؟ پر شهرداری هنوز رو هاتچولهچاله –

  بودم؟ زده توهم داد،یم بلوط بوی تنش

 

 :غریدم

 ...برم و دور از شو گم ...یاشار –

 

 حمیده جان ویل !ناردونه تره،خفن خییل عصبانیت –
 .ندارم کاریت

 

 را اشدکمه روی بار چند عصب   .ایستادم آسانسور جلوی
 ...زدم محکم

 !یاشار نزن، همبه رو آرامشم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .شد خم صورتم توی

؟ آرویم؟ من بدون –  راحبر

 

 عمیق غیم از پر صدایش قبل، دقایق شوخ یاشار برعکس
 .بود

 

 :زدم داد صورتش در رحمب  

 !راحتم !آره –

 

 :کرد زمزمه بارحرست

 !نار حالت، به خوش –

 

 !نزن همشبه پس –

 :دادیم اطمینان آرامش صدای

ف قول و؛من بیب  نیم ساختمون تو –  !دمیم رسر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .دادم فشار همبه حرص از را هایملب

 !اینجا؟ اومدی چ   واسه پس –

 

 نزدیکت کههمی    شاهده، خدا .باشم نزدیکت بذار –
  .کنمنیم خرابکاری باشما

ا
 .کنهیم کار درست مغزم اصل

، طبقه یه بدونم کههمی    اونو ور،این دیوار یه باال، پایی  
 نزنم، گند زندگیم به تا کافیه برام کیسر یم نفس داری ور
م تصمیم آدم مثل  .بگت 

 

 هنوز که ترسیدمیم خودم از من و باشد آدم که بود آمده
 .بودم عاشق احمقانه

 

 .نداشت آمدن پایی    خیال لعنبر  آسانسور

 ...پلهراه سمت افتادم راه و چرخیدم،

 

 کوچک، آسانسور یک در او با ایستادن تصور حبر 
 .بود ترسناک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .بود نزدیگ همی    هم من بدبخبر  باشد؟ من نزدیک

 

 پر هایچشم اینکهنه دیدم،نیم را او وقبر  تا بودم قوی من
 که بیاورد یادبه را روزهاب   قلبم و ببینم را حرفش از

  تنها آغوشش
 
یم را آن در شدن حصار که بود زمی    نقطه

 .خواستم

 

 واحد جلوی اما رسیدم، هاپله به حرص و بغض از پر
 .کردم مکث شیواجون

 .بودند کرده باز دشمنم روی را در .بود شده خیانت من به
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 .کوبیدم در به محکم بار چند را مشتم

 .کرد باز را در و آمد دست به گویسر  شیواجون

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

، ...ا   –  .گرفتمیم عکس داشتم بیا بدو ...ناری توب 

 خونه؟ تو دادید راه رو پرسه این کدومتون –

 

 گلدانش سمت دست به گویسر  فریادهایم به توجه بدون
 .کرد تنظیم را زاویه و رفت

 

 .دادیم شدهآب موم بوی همیشه مثل اتاقش

 !شیواجون شمام، با –

 

 عکس یه بده وقت من به دقیقه ۵ فقط دقیقه، ۵ –
م خوب  .بگت 

 .کرد هاپهاپ و آمد جلو کنانپارس دیدنم با ممول

 !نه امروز –

 

 دلخورش هایزوزه .کشید دراز اشخانه داخل و برگشت
ی بازی از سوزاند،نیم را دلم امشب  .نبود خت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 صاحبخانه و رفتمیم جلوعقب اتاق داخل عصب   و قرارب  
  دنبال آرامش با

 
 .گشتیم خوب زاویه

 

 .زدم صدایش کالفه

 ...رمایم من داده، راش یک بگی    من به اگه کلمه یک –

 

ب   بعد کرد، نگاه من به حواسب   هاب  چشم با و گفت هان
 :پرسید را سؤال ترینربط

 رنگه؟خوش –

 

برگ گلدان یک و کماب  رنگی    شمع یک .رفتم جلو ناچار
 .رسخیس

 کردی؟ قرض ریحون از رو گلدون –

 .تومن شصت خریدم، –

 

؟ چند خواییم رو شمع حاال –  بفرویسر

 خوبه؟ تومن، ۵۰ –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 یه از باهاش که خریدی رو توماب   هزار ۶۰ گلدون یه –
ی؟ عکس تومب   پنجاه شمع  بگت 

 

 !قاهقاه خندید، بلند

 خییل که مهدی .بودم نکرده نگاه بهش زاویه این از –
 .شده گرم رسم راضیه

 

  میاد؟ یک شوهرتون –

 میاد هفته یه بعد کاره، رس هفته دو عسلویه، رفته تازه –
 .پیشم

 

 .گرفت را دلخواهش عکس باالخره

– ،  .ستآماده شامم بشی  

؟ رفیر   شام برای که آدماییه شبیه مقیافه من –  جاب 

 

 .دارم که شامم تنهام، من – 



ر خریدز  بانوی بارانی  

خانه سمت ندید، من از العمیلعکس وقبر  .خندید  آشت  
 .رفت

 

 .دمیم جواب هم سؤاالت  به بمون، –

؟ عصباب   بلدی جون،شیوا خداب   –  یسر
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 :گفت بلندتر

 ساندوی    چ من سطل، بنداز ماسکتم بشور، رو دستات –
 .بیارم

 

خانه مت    پشت که بعد رب  ع یک  کیم فقط نشستیم، آشت  
 .بودم شده ترآرام

 

 .زدم مرغ ساندوی    چ به را گاز اولی   



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بیاد خوامیم که نکردید سؤال من از حبر  کدومتونهیچ –
 .نه یا ساختمون توی

 

سیده را سنش هرگز .ریخت دوغ برایم  شاید بودم، نت 
ین ...پنج و چهل شاید چهل،  .آرامش از پر بود، شت 

 

–  
 
 .اینجا اومد مادرش پیش هفته

 :پرسیدم ارادهب   

 خانوم؟ حمیده –

 

 .پس شنایسیم –

 ...اوهووم –

 

  .خاطرخواهیه موضوع زدیم، حدس درست پس –

 

ی زیر از هایشچشم  :پرسید هیجان با .زدند برق هاچتر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 نه؟ مگه اومده، تو خاطربه –

 

 سعاشقانه ماجرا کردید فکر تا هم شماها !کرده غلط –
 رو شما قابل ناری گفتید کردید، باز براش آخر تا رو در

 نداره؟

 

 .وجدان عذاب ایذره از دری    غ .زدیم برق چشمش کماکان

 کرد، صحبت نشست مادرش !دختر  نخور، حرص –
 کیس مزاحم داد قول میاد، شب رهیم صبح پرسش گفت
 .نداد قول رو تو کنم فکر البته نباشه،

 

 .خندید ریز و

 !بفرما گفتید هم شما –

 

 .موند معذورات توی خانمسکینه دیگه –

 .بیاد ذاشتمنیم هرگز دونستم،یم اگه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .زد گره را ابروهایش

 شهیم قرص دلمون هم ما .خونه میاد شب فقط چرا؟ –
  .ساختمونه تو مرد یه

 

 طرفمون؟ بیاد داره جرئت کیس مگه االن –

 راض   زدیم حرف هم تو با اگه دیدم، من که مادرش اون –
 .شدییم

 

 به کاری که یاشار قول ماندیم .نداشت جواب حق حرف
 .باشد نداشته کارم

 

 رفتمیم واحدم به درازتر پا از دست کهوقبر  دوازده ساعت
 هایمهمسایه و بیاید نداشت حق کردم،یم فکر یاشار به
 .کند خودش خام را

 

  ...داشتم دوست را اینجا من

 
ا
  بود؟ چه دنبال اصل



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی   مانده؟ من از که هرچت  

 بپاشاند؟ هم از هم را همی    خواستیم

🍀🍀🍀🍀🍀🍀 

 ببینید؟ دارید دوست ومن شیواجون هایشمع

 

https://instagram.com/raghs_atash?utm_me
dium=copy_link 
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 یاشار#

 

خلوت برای جدیدم جای شد مت    یک فرفوژه، صندیل دو
  های

 
 .مردانه شبانه

 

 و درختچه چند آن با بالکنش تماشای به بود خوش دلم
  .قرمز کوچک گلیم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 همآن آمد،یم اشخانه از که هاب  آهنگ صدای شنیدن
 .باز رسب   شهر به رو اشپنجره و بودم شانسخوش اگر

 

 پیش از کاری مانرابطه ترمیم برای که شدنیم موقعیت
م،  .نباشم رسراهش بودم داده قول وقبر  آنهم بت 

 

  گذشت؛ کم هایزدن دید همی    به را ایهفته چند
ا
 به مثل

 که دیدنش ایثانیه امید به بدهم تکیه بالکن حفاظ
 .شدنیم نصیب

 

 و خسته گذشته ده از ساعت که دیدمش چندباری
یم رفقایش خداحافیط   صدای و آمد خانه به پاکشان
  .بودند رفته جاب   کویه، پاریک، به گفت

 

  از زمی    کردن پاک برای اکیپش با هم هنوز پس
 
آدم زباله

  .رفتیم من مثل اینخاله های

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی با ایستگاه هایقدییم از نفر چند  کرده صحبت اکت 
  .بودند

منده  قهرمانانه کارم اندگفته او به شنیدم وقبر  شدم رسر
  اما بوده،

 
 .کردندنیم درک را دلیلم کدامشانهیچ مطمئنا

 

 
ا
 ساک با  را خودم مریوان اسم شنیدن با گفتمیم اگر مثل
  باراین ام،کرده پیدا جاده در بسته

 
 آبادامی    از از رس حتما

 .آوردمدریم

 

 .ایستگاه تا برساندم بود قرار و آمده غروب رضا

 و بود کرده دراز مت    روی را پاهایش و نشسته مبل روی
اب   برایم  .کردیم سخت 

 

 گهیم وقبر  !بمون یعب   برو، گهیم بهت دختر  یه وقبر  –
 نباش من بر و دور گهیم وقبر  !عاشقته یعب   متنفرم، ازت
 .باش وپامدست تو شب تا صبح از یه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  !رضا و،فک ببند –

 .چرخیدم کالهم دنبال خودم دور

 ندیدی؟ رو دارملبه کاله –

 

با اطالعات این دارم .کب  نیم گوش که نصیحتم !!بیا –
 .ذارمیم اختیارت در رو ارزش

 

ی .بریم شو پا –  .منتظره اکت 

 

 .کردیم گرم را اشچانه داشت تازه

 هنوز ویل بودن، زندگیت تو زنا بیشتر  من از تو گمیم –
 بذارم اینستا تو رو همینا من االن .نیسبر  بلد رو زبونشون

 .هاخانم کالم مفهوم درک آموزش شم،یم کاسب کیل

 

 سالهده بچه رو تو پرتای و چرت این !نزن منت حرف –
 .نیسیر   طرف ناری با که اونا ویل بلده، هم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 .شد باز نوکش فحش شنیدن با فندق

 !نزن زر !نگو پرت و چرت –

 

 .کرد اضافه ناله و شور نطقش به و زد بالبال کیم

 ...بده سیب ...ناری ...ناری –

 

 .داشت حدی هم تحمل .سابیدم هم روی را هایمدندان

 .شم خالص صاحبش، دست بدمش –

 

  به رضا
 
 .رسید درس ادامه

 !دییم دست از داری رو امتیازیسه حرکت یه االن !بیا –

 

 .چرخیدم سمتش

 فندقه؟ منظورت –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  ناری به بری باید !خب آره، –
 

 دارم عشق مرغ یه بگ
 به بدمش مون،خونه بیا .کنهیم صدا رو تو شب تا صبح

 !خودت

 

 داشتم، عجله ویل بود، سخت هایشچرت به نخندیدن
  .رساندمیم نشاب  آتش به را خودم هفت ساعت تا باید

 

 .عجیبه چه چیه؟ این –

 
 
 میان از را ناری سیب و پریدم دستش روی تقریبا

ون انگشتانش  .آوردم بت 

 

 :زدم داد رسش نبود، خودم دست

؟ دستت توپ مگه –  .باش مواظب گرفبر

 

 خب؟ چیه این –

  .گذاشتم اشجعبه داخل احتیاط با را سیب



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .دونمنیم خودمم –

 

 .بردم اتاق به بماند، هال داخل که نکردم ریسک باراین

  .آمد رسمپشت

 .آوردیش کجا از –

 

نیم خودمم .مریوان تو داد، ناری نکن، جیمسی    االن –
 .چیه دونم

 

 .خب کن گوگل یه –

 دارم؟ گویسر  –

 

 !بابا دیگه، بخر –

 اون خرید رس رو خودم منم .پراید قیمت شده گویسر  –
 ماشی    حاالم  اینجا، پیش پول بعدشم کردم، خایل آپارتمان
 .ندارم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

–  
 
  نرفته؟ کرایه هنوز خودت خونه

 .برداشتم را بود افتاده تخت روی که کالهم و کردم نوچ  

 

 .ونیمهشش ساعت بدو، رضا –

ون واحدم از عجله با  کفیسر  هیچ در دم اما رفتم، بت 
 .بیندازد راه را کارم و بپوشم که کهنه کتوب   یک حبر  نبود،

 

  بردارد؟ آنها توانستیم ناری جزبه اهایل از یگ کدام

 .بود گذشته شوچ    از کارش داشتم، عجله بود شده دیرم
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 :پرسید و ایستاد کنارم رضا

 شده؟ چ   –

 .نیست کفشام !دیگه ببی    –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .اینجا نبود کفش اومدم من که پیشم ساعت یه –

 .رسمپشت رضا و شدم رسازیر هاپله از

 !یاشار ری،یم کجا –

 

 .کوبیدم ناری در به محکم

 ...چرخید پاشنه روی در

 

 از رسخوردن و رسش از افتادن درحال همیشه مثل شالش
  .بود صافش موهای

 ...تماشاب   تارهای روی رسید چموشم نگاه

 

 «!مرد وخودت کن جمع»

 .زد برق هایشچشم رضا دیدن با

 چطوری؟ !رضا سالم، ...رو اینجا –

 

  که هم مرا
ا
 .داد را جوابش خندان رضا، .ندید اصل



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ !همسایه سالم، –  خوب 

 

 .رفت غرهچشم .گرفتم هیکلم با را رضا به دیدش جلوی

 :پرسیدم تحکم با

– ،  شدم؟ مزاحمت اینجا من !ناری ببی  

 !آره –

 

 را خودش امسایه زیر .گرفتم در چهارچوب به را دستم
 .رفت عقب و کرد جمع

 

 .گمیم رو اینجام که مدبر  یه این !نه رو اول از –

  شدی؟ نماخواب ته؟چه معلومه –

 

 :پرسیدم ترشمرده

  گمیم بهت –
ا
  دیدی؟ ساختمون تو ومن اصل

 .الحمدهلل نه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 پس ندارم، کارت به کاری گفتم که من !المصب خب، –
 چیه؟ بچگانه کارای این

 

 .زد زل چشمم به صاف

 ندارم؟ خت   خودمم که کردم چیکار ببینم بگو درست –

 

 .نیست کفشام –

؟ –  چ 

؟ چرا رو کفشام گمیم –  برداشبر

 

 .آمد پایی    پوشمجوراب پاهای روی تا نگاهش

  نیای؟ پابرهنه که شدنیم پیدا دمپاب   تخونه تو –

 

 .نشست چشمم به و شد تت   اشخانه دیوار روی ساعت

 .زدم کنارش دست با



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 نیست، جاکفیسر  توی کفشام از دونه یه دیدم وقبر  –
 ناری؟ ایبچه مگه تو .پایی    اومدم همینجوری

 

 .نروم جلوتر تا گرفت را آستینم

؟دم کب  یم قارقار چ   –  تو بوگندوی کفشای من غروب 
 چیکار؟ خوامیم رو
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خانه به راهم رس .نکردم باور   .رفتم آشت  

 کجاست؟ آشغالت سطل –

 

  .بهشون نزدم دست من !یاشار ...وای –

، تو –  خوره؟یم یک دردبه پس برنداشبر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 هم سلیقه ست،بچه یه ننوی اندازه   هرکدوم کفشات –
 .دوزار که

 .کردم باز سطل دنبال را هاکابینت در

 

 :گفت تند

 !برداشته ممول !فهمیدم –

 

 !چرت –

 .شدم متوقف رویشروبه حالبااین اما

 

اب   چرت –  همکف، برو .توئه پیش دقیقه چند سخت 
 .شیواجون در جلوی

؟ نباشه و پایی    برم –  چ 

 

 .بپویسر  ومن صندل توب  یم –

 این از کرد،یم تماشایمان هال داخل از .خندید پقر  رضا
 .شدم عصباب   بیشتر  یگ



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

نیم زورش دسته، کف تا دو اندازه   شهمه سگه اون –
 .رسه

 جاکفیسر  همه !نه دیدی؟ کفش ما درای جلوی تو –
  داریم،

 
 .بسته درشم توشه، هم کفشا همه

 

؟ واسه –  چ 

 .برهیم کادو صاحبش برای رو ببینه کفیسر  هر ممول –

ده چرا حاال تا –  بود؟ نت 

 

س خودش از !دونمیم چه من –  .بت 

 :گفت حوصلهب   آیمنیم کوتاه دید وقبر 

 .هاپله سمت میاد کم چرخه،یم حیاط رهیم همیشه –

 

 :زد صدایم رضا

ی تا بیا زود کنم، روشن رو ماشی    رفتم من !یاشار –  اکت 
 .نشده پشیمون



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 
 
 .آمدیم آن از سوپ بوی و بود گاز روی کوچگ قابلمه

 محکم به بخواهد انگار زد، گره سینه به را هایشدست
 کنارم خوردم،نیم را ظاهرش گول اما کند، تظاهر بودن

 .بود دستپاچه

 

 از را خودم مدت تمام .بود شده قفل زمی    به پاهایم
 خش و خط آرامشش روی که بودم کشیده کنار راهش
  از و نیفتد

 
 و بودم، کرده خفه کار با را خودم اشدلتنگ

 ...حاال

 

 
 
  گوشه

 
خانه یم قابلمه از که سوب   بخار با ...کوچک آشت  

  ...آمد

  تمام تماشای میخ
 
 اشرورسی الی از که بودم امزندیک

 .کشیدیم رسک
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...شده بلند موهات –

 !دونمیم –

 

 من از را خودشان کوچک هایچال .لرزید هایشلب
 .بودند کرده مخق  

 

 .ناری کشم،نیم دست ازت من –

 .من نه مربوطه خودت به –

 

  .بود ایستاده محکم خودش و لرزیدیم صدایش
 
 لب گوشه

 .گرفت گاز را پایینش

 

 .دیگه برو .شهیم دیرت –

ی، ، شغل، اکت 
 
 دست از را ارزشش برایم چت   همه روزمریک

 تکان شکستم، را فاصله متر نیم و رفتم ترنزدیک .بود داده
 .نخورد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :زدم لب صورتش با مماس بردم، پایی    را صورتم

 !نه؟ مگه داری، دوست ومن هنوز –

 

  من –
 
 .دارم دوست رو جونورا و جک همه

 .کردیم تماشایم عادی خییل .کشیدم عقب

 

 !ناکس :گفتم زیرلب

 .لرزید خنده از هایمشانه و

 

ون به رس با آمد، حیاط از بوق صدای  که زد اشاره بت 
 !هّری

 .آمدنیم رفتنم قصد هنوز من

 

  از برداشیر   بوسه یک
 
 و ساختیم را روزم هایشلب گوشه

  ...ویران را شبم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  یک
 
یم ...شدنیم غلط که خدا قرآن !کوچک بوسه
 ...و بوسیدم

 

ون صدا با را نفسش  از .شد رد برابرم از و فرستاد بت 
خانه ون که آشت   روبه خایل حجم و ماندم من رفت، بت 

 ...رویم

 

 نکردم که خبیط به و ایستادم همانجا مات، ای،ثانیه چند
  .کردم فکر

 

خانه، خودماب   فضای از کندم دل باالخره  هال داخل آشت  
  .خورد صورتم به اسپیلت از خنگ نسیم

 

ه، و بزرگ هایراحبر  ، هایبرگ طرح هایکوسن با تت   ست  
 هایوسیله و هاپرده کرم و روشن رنگ با تضاد در

  ...شاد هایرنگ با کوچک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...واحدها باقر  مثل داشت، ایقهوه پارکت خانه کف

ی اما   با اینجا در چت  
 
 که هماب   داشت، فرق هاخانه همه

  ...ناری خود چهاردیواری؛ آن از بکنم دل گذاشتنیم

 

 همهاین که کرد پیدا شهر این در ایخانه هیچ شدنیم و
  .کند سست قدم

 

 هوای ذرات با که را تنش عطر آرامش و بماب   خواسبر یم
 .بکیسر  سینه به بود شده بافته خانه

 

 .ایمکرده دیر گفتیم رضا آخر بوق

ون خانه از   .بستم را اشخانه در رفتم، بت 

 

 کشیدم پا به را اویل .بود پایی    واحد در جلوی هایمکفش
 .رفتم حیاط سمت و

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ۴۶۴_پارت#

 

 ناری#

 

 حیات مستند دیدن وسط خانه، در زنگ صدای آمدن
  .بودم تماشایش عاشق که مب   به داشت ظلم وحش،

 

 در جلوی مردی .انداختم کوچه به نگایه آیفون از
 ...همراهش زب   و داشت ماسک بود ایستاده

 

 ...آشنا عزیز هایچشم

 ...شهنیم باورم .شهنیم –

 .پیچید کوچه داخل امزدهذوق بلند صدای

 

 .شدم رسازیر هاپله از و زدم را در کلید



ر خریدز  بانوی بارانی  

مرد   .شد حیاط داخل مرتب   و تمت    و تر پت 

 

 هایشپدرانه خوش بوی .گرفتمش آغوش در و دویدم
 .شد رسازیر اشکم کرد،یم مست

 

 بودی؟ کجا ...عبدی عمو –

  .پیچید امشانه دور دستش

 !تو؟ کجاب   خودت –

 

بچه مثل .بوسید را امشانه  .بودم کرده ذوق هادختر

 .بود شده کوچولو یه برات دلم !عمو –

 

  دست با
 
به  .زد امشانه به مهرباب   و مالیم ض 

 .بودم یادت روز هر ...منم –

 

 :کردم گالیه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردید فراموش منم .مکه حاچ   حاچ   رفتید –

منده – م بودم، ترسر  !دختر

 

ون آغوشش از را خودم  .کشیدم بت 

منده   – ؟ رسر  چ 

 

 دانست؟یم را چت   همه عمو یعب   .فروریخت قلبم ناگهان
  ...یاشار

 

  و زد اشاره بود رسشپشت که خانیم به ابرو با
 
 گوشه

  .گرفت گاز را لبش

 

 واردتازه یعب   حرکت این بفهمم که شناختمشیم آنقدر
ی همراهش  .داندنیم چت  

 .کردم سالم همراه زن به هیجانم از زدهخجالت

 

 .گفته برام شما از یاشار .باشی    خانمبنفشه باید شما –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 تصوراتم با .زد مهرباب   لبخند و کشید پایی    را ماسکش
  .داشت فرق

 

ین را سال پنجاه  قدکوتاه و تپل و بانمک اما داشت، شت 
 .بود

، شما –  عزیزم؟ خوب 

 

های –  .باال بفرمایید خوبن؟ گلتون دختر

 

 .برگشت عمو سمت دوباره دلتنگم نگاه

هن ، کوتاهآستی    پت    ...کالهش حبر  ...اتوشده شلوار آب 

 

 ...هاساخته بهت متأهیل .شدی خوشتیپ چه !!عمو –

 

 دور هایچروک داشت، ایتازه رنگ هم لبخندش
 .خوشحایل از شدنیم عمیق همهاین وقتهیچ چشمش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .داد بهم خدا رو بنفشه –

 خوشمزه؟ هایحرف این و عبدی عمو !اوه
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 :داد ادامه خودش .آمد بند زبانم

 راهه، تو گفت پیش ساعتنیم یاشار .بزنیم رس اومدیم –
 حیاط تو بیایم که زدیم رو زنگا از یگ .نرسیده هنوز ویل

 .شدیم تو مزاحم شد قسمت .بمونیم

 

 .باال بریم چیه؟ مزاحم –

 آسانسور وارد بدهد، جواب تا .خورد زنگ عمو گویسر 
 .بودیم شده

 

 .است خطپشت یاشار بود مشخص زدنش حرف از

 .بود مرتب جاهمه چرخاندم، چشم واحدم داخل



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

یم تماشا را رویمروبه زوج ذوق با بنشینند و شوند وارد تا
 .بردارم چشم توانستمنیم .کردم

 

 حالت بینمیم خوشحالم چقدر دونهیم خدا فقط –
 !عمو خوبه، اینقدر

 

 .کرد تماشایم من از تردلتنگ عمو

 دادم به افتادم تخت از یادته .داشتیم روزاب   چه –
 رسیدی؟

 

 .شدی منداشته پدر برام –

 :پرسید .داشت حرف دنیادنیا لبخندش

 باهاش؟ نکردی آشبر  –

 

 !نه –

  پس؟ کنهیم غلیط چه داره پرسه این –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .خندیدم

 .نیفته طرفم شمسایه دادم هشدار بهش –

 

 !شده کنگوشحرف چه !هه –

 :کرد اضافه خانم بنفشه

 .فرصته منتظر –

 

 .شد بلند جایش از

م؟ کجاست، رسویس –  دختر

 .دادم نشانش

 

 .شد خم سمتم عمو رفتنش با

 ...گذشته تو ...ببخشش پرسه، این به راجع –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 که بود نرسیده من برای دردناک جاهای به حرف هنوز
 .آمد گویسر  زنگ صدای

 

ون جیبش از را ایدکمه گویسر  عمو  .آورد بت 

  .سزادهحالل –

 

 .برد گوشش کنار را گویسر 

  موندی؟ کجا –

 .کرد اخم

 

–  
 
 ...هویل چرا ...دیگه هستیم ناری خونه

 .شد ترغلیظ اخمش

 

 !وخودت برسون زود !چشم بگو هویل، گمیم –

 .کرد قطع غیظ با را تماس

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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م، –  .بده جواب گوشیت به گهیم یاشار دختر

 گوشیم؟ –

 

صفحه و افتاده سایلنت وسط، مت    روی .شدم بلند جا از
 .شدیم خاموشروشن اش

 

 :پرسید تماس شدن وصل محضبه

 اونجاست؟ بابام !ناری –

 

 ...گفت .خب آره، .سالم –

 .کرد قطع دستپاچه را حرفم

 .خلوت جای برو بهونه یه به بردار رو گویسر  –

 

 .باشم عادی کردم سیع



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نکن عجله پیشم، هسیر   –

 

  .کردم سکوت کیم

 .دیدمشون شدم خوشحال .نه –

 

  .شدم خم عمو سمت

 .بیارم میوه برم –

 

 .بشی    خواد،نیم –

خانه سمت  .رفتم آشت  

 

  در گرفیر   پناه محضبه
 
 :زدم پچ یخچال کنار گوشه

 !یاشار؟ شده، چ   –

 

ی بهش که تو – ؟ چت    !نگفبر

 .کردم گالیه



ر خریدز  بانوی بارانی  

ا که تو – یم بهش نباید رو چ   من بهش، دادی رو خت 
 گفتم؟

 

 .پیچید گوشم در و رفت باال صدایش

 از رفبر  که روزی !مگه؟ خوردم خر مغز .بکنم غلط من –
  .گفت بابام به رو صیغه موضوع لکاته فلور ش،خونه

ا
 مثل

دار تالق   خواست  .دربیاره من رس رو تو شدن خت 

 

 .زد یخ هایمدست

  پس –
 
 ...دونهیم واقعا

 

 .بودم ندیده ترسیده و نگران همهاین وقتهیچ را یاشار

 

 بفهمه .گرفتم پول فلور از چ   برای دونهنیم ...دونهنیم –
مرد بوده، مریضیش واسه  خدا رو تو .کنهیم سکته پت 
ی بار یه ناری،   چت  

 
 .نگ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  گند بوی
 
ین با متعفن، گذشته   تمام تلنگر، کوچکتر

 
زندیک

  .داشتبریم را مان

 .هست حواسم !یاشار باشه –

 

  روی از که نفیس
 
 .سوزاند را جگرم کشید آسودیک

 

منده .ترسوندمت زدم زنگ !خرگوش ببخش، –  !رسر

 

 
 
مندیک  .نداشت ایاندازه و حد که کردمیم چه را خودم رسر

 .تخت خیالت –
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 شنیدن بیشتر  ثانیه یک تحمل حبر  .کردم قطع را تماس
 .من برای بود عذاب صدایش اضطراب

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .نگویم پدرش به را امعمه گند که دادیم قسمم

 

 را چت   همه چطور فلور اینکه حدس .بیچاره عبدی عمو
  .زدم تکیه کانتر  به .نبود سخت کرده تعریف

 

 شده درآورده، قت   از رس بودم کرده چال که ایگذشته
 .عذاب ملک بود

 

 وسط یاشار ...بود شده غلغله خاطرات هجوم از رسم
  ...تخت روی فلور ...بیمارستان حیاط

 

 مسموم باتالق از و آمد عمو خنده   و پچپچ صدای
ونم گذشته   .کشید بت 

 

  .ایستادم راست و کردم جدا کانتر  از را خودم سخبر به

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 وقت رفتنشان از بعد زدم، طرح هایملب روی را لبخند
 .خیال و فکر زدن رج برای بود

 

 .بودند شده بلند هردو بردم هال به که را هامیوه

 !کجا؟ –

 

 .شیمیم مرخص .رسیده یاشار آقا –

 .برداشت را کیفش و گفت خانمبنفشه

 

 .ندیدمتون وحساب  درست هنوز من بمونید، –

 

 ویل آوردم، دادهخیس لوبیا نخود .داریم آبگوشت شام –
 .بذارم بار باید

 

 را عمو رفیر   حرست با و گذاشتم مت    روی را میوه سبد
 .کردم تماشا

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شدنیم باز بدرقه تعارفات به دهانم

  فقط و ایستادم در دم
 
 هایملب از خداحافیط   زمزمه

ون  .آمد بت 

 

  عمو
 
 .کرد توقف برابرم آخر لحظه

 .خودت خود پیش .پیشت میایم شب یه –

 .ایددونه یه –

 

 .ایستادم همانجا نشدند ناپدید پاگرد در تا

 .شانخایل جای با شد وکورسوت واحدم

 

 توانسته چطور فلور کردم فکر این به و نشستم همانجا
مرد این به   بگوید؟ پرسش با رابطه از آزارب   پت 

 

  که نداشت شأن کرس برایش خودش
 
 جوان پرسی صیغه

  شده؟

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را خودشان دانشجوهایش اخمش با که ذاکری فلور استاد
 ...زیرخواب کردندیم خیس

 

 دیدن فیلم با را حواسم کردم سیع و گفتم استغفرهللا
 .کنم پرت

  .بود ده حدود ساعت

 

 .زدندیم را امخانه در

ی کوچک سبد همراه به آبگوشت  در پشت خوردنست  
 .بود
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 .گرفتم را تصمیمم درثانیه .رفتیم باال پله از داشت یاشار

 .باال بیام منم کن صت   !یاشار –

 

 .برگشت سمتم باالپریده ابروهاب   با



ر خریدز  بانوی بارانی  

 جدی؟ –

 .میام عمو واسه !نزن توهم –

 

 .برگشت غرغرکنان را رفته مست  

یم زهره المصبا !اخما این با اونم بکنم غلط !توهم؟ –
 .ترکونن

 

 .زدم کمرم به را دستم

  !برییم حساب چقدرم –

 

  .خواندیم خروس کبکش کهبس کردنیم اثر زدن طعنه

یم تجدید رو ریاض   بود، ضعیف کتابمحساب همیشه –
 .شدم

 

 .کنم پشت درخشانش و بزرگ لبخند به خواستم

 .بردارم در پشت از رو کلید وایس –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .زد چشمک

 .باشیم خدمت در شب –

 

ده همبه هاب  دندان و حرص با  :غریدم فرسر

  .ببیب   خواب به –

 

نیم دروغ شود دیر گفتیم هایشچشم اما نزد، حرق  
 .بود فایدهب   بحث .شود

 

 .بردارم زمی    از را سیب   خواستم

  .میارم من سنگینه، –

 

 .بود فندق با شب آن مالقات آخرین

 .کوبید قفس دیوار و در به را خودش دیدنم با

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...لعنبر  عاشقتم ...ژووون ...ژووون ...اومده ناری !ناری –

 

ون هامیله الی از را نوکش و چسبید قفس به  .آورد بت 

 ...بده سیب ...بده سیب –

 

 :توپید او به حرص با یاشار

، سکته –  !بدبخت نکب 

 

 .کردم نازک چشمپشت برایش

 !حسود –

 

 امشانه روی و چرخید دستم روی از .کردم باز را قفس در
 .نشست

 

 ...بینمیم خشگ ....بینمیم خشگ ...ناخدا –

 .کرد پر را اتاق خنده صدای



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  چرخید، خانه دور نگاهم .بود پهن هال کنار سفره
 
 وسیله

  .شیک اما بود، شده دکور مردانه نداشت، زیادی

 

 مایل مشکالت دست از را خودش توانسته اینکه از دلم ته
 .رفت قنج کند خالص

 

 لبخند با رو هفته اول دادم رو بود شاد که سوم پارت

وع  �😁�من طلب پارت یه .کنید رسر

 
ا
 ��دارم وسواس نوشیر   تو نیستم، خسیس هم اصل
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وع رو شام سفره، رس بفرما –  .هنوز نکردیم رسر

 .ببینمتون بیشتر  اومدم .نیستم گرسنه –

 

 :کرد اضار عمو



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .چسبهیم بیشتر  ماهم به بایسر  تو بیا، –

 

 .نشستم محبتشان سفره   کنار

 .شستیم را هاظرف خانمبنفشه کمک با شام، از بعد

 

 در دقیقه پنج هر البته خورد،نیم تکان امشانه از فندق
 .کردیم صدایم و زدیم داد گوشم

 

  .بودم معذب کیم .نشستم و آوردم را میوه

  صمیمیت آن
 
یم طول و بود مانده جا جاب   قدییم خانه

  .برگردد تا کشید

 

 .گذاشت برایم چاقو و دسبر پیش یک عمو

  تنها پس –
 
  .کب  یم زندیک

 

 :دادم جواب لبخند با



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .مستقل –

 

 .داره شور رستون هنوز، جوونید –

 .کشید غمگیب   آه بنفشه

م بده، خییل تنهاب   –  !دختر

 

 .فهمیدمیم که البته

 .دارم آرامش خودم، و خودمم اما شماست، با حق ...بله –

 

وع  :کرد درددل به رسر

  یه داشتم، خواهربرادر تا پنج –
 

 که ازدواج ...شلوغ بچگ
 به کردم عادت عمر یه بودن، هابچه بعد و حسی    کردم،
، همه که وقبر  اما ...شلوغ    از .شد خایل خییل خونه رفیر 
 از ترسیدم،یم چ  همه از بودم، گرفته وسواس تنهاب  
ون   اول خونه، اومدمیم که بت 

 
 بعد گشتمیم رو اتاقا همه

نصف خونه، تو میاد داره یگ کردمیم فکر شبا .نشستمیم



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم نگاهم داره یگ کردمیم فکر پریدم،یم خواب از شب
 ...کنه

 

 پوشیده نازک و تنک موهای با که رسش به دسبر  عمو
 .کشید بود

 

 کردمیم نگاه خونه دیوار و در به بس از که منم – 
 هوای روز یه کرونا، روز یه .بود شده باباغوری چشمام
ون آلوده،  رفتیم صبح که هم یاشار غدغن، رفیر   بت 
 ساعت ۲۴ کل بود نشاب  آتش که وقتاب   .اومدیم شب
 .خدا امان به کردیم ولم وتنهاتک رو روز و شب

 

 .کرد رسزنشش نریمبه خانمبنفشه

 .کردییم درکش باید بوده، شغلش اونم –

 

 .داد تکان تأیید به رسی عبدی



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ما حمیده، اینکه تا بود، نمونده برام اعصاب خونه توی –
 .کرد معرق   هم به رو

 

 .شد کشیده بناگوش تا لبخندم
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 :داد ادامه عمو

 قدر حاال کشیدم که دردی و مرییص   همه اون از بعد –
 عمرم از دیگه سال ده اگه خوامیم .دونمیم رو سالمبر 
  رو سال ده اون مونده،

 
 .کنم زندیک

 

 .عبدی آقا داریم، کار دنیا این حاالها حاال –

 

 مبل به را رسش و کرده گره سینه به را هایشدست یاشار
  .بود زده تکیه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 
 

 با را خودش بود مجبور .باریدیم رویش و رس از خستگ
 کند؟ خفه کار

 

 که شدند بلند بعد و نشستند ساعبر نیم همرسش و عمو
 .نبود نزدیک راهشان بروند،

 

ون آنها از زودتر دست، به فندق قفس هم من   .رفتم بت 

 

 .کشید عقب را امیقه هامهمان چشم از دور یاشار
 .رسیدم اشسانبر  چند تا غافلگت  

 

 :زد پچ گوشم زیر

 کجا؟ شما –

 

ون انگشتانش از را خودم نزدیگ از فرار برای و کشیدم بت 
  .رفتم عمو سمت اش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  به لبخندش
 

 .کردمیم حس رسمپشت از را امدستپاچگ

 

 !عمو بیای، منم پیش دادی قول –

 کرونای .رهیم رس مونحوصله درازه، شب .میایم حتمب   –
  .شه تموم لعنبر 

 

 اشاره قفس به رس با .رفتند و شد بسته که آسانسور در
 .زد

 

؟یم اجازه نباید –   گرفبر

 .خودمه مال –

 

 .بهش دارم دون و آب حق من االن .بود قدیم –

 

  گوب   یه فردا –
 
 .میارم برات آب دبه یه و پرنده دونه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .شد باز خنده به لبش

 نیم شدی خوشمزه –
 
 دم؟یم قورتت یک

 

  به انگشت که بروم خواستم و گفتم باباب   برو
 
 قفس میله

 .کرد حلقه

 

ان چ   با واون اعصابم، به زده گند مدت این – یم جت 
؟  کب 

 

 .بود زده زل هایملب به منتظر نیشخندی با گفتنش حی   

 

 .گرفتم سمتش را قفس

 خوایش؟یم –

 

 .داد تکان برایم هوا در دسبر 

ش – ی امشب .بابا بت   .نیستم کاسب چت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .رفتم پایی    پله از و کردم پشت

 .ناردونه شه،یم خت  به منم شب بار یه –

 

 ۴۷۰_پارت#

 

 یاشار#

 زنجموره و غرغر صدای که کردمیم باز را حیاط در
 .کرد پشیمانم

 

 .برگشتم عقب به و بستم را در

 داخل را رسش زب   و باز آب   نیسان کاپوت پارکینگ، داخل
 .بود برده فرو آن

 

  کنم؟ کمکتون تونمیم خانم، –

  .پرید جا از صدایم با



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بود همسایه گیللپ زن شناختمش،

 .شهنیم روشن شده، خراب –

 

 توانستم لحظه آخرین در اما پوشاند، من از را صورتش
 کم آرایش

 
  که را رنگ

ا
  .ببینم نداشت صورت روی معمول

 

  و بود ساده همیشه
 
 ...امروز اما شلخته، تقریبا

یب   عطر حبر   .دادیم قیمتارزان ادکلن یک از شت 

 

 از .گرفتم را جایش خودم و زدم کنارش وانت برابر از
ی که ماشی    ظاهر  .نبود پیدا چت  

 .بزنید استارت و شید سوار –

 

 .داد انجام را گفتم که کاری عجله با

 .شه عوض باید هواشه، فیلتر  –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .داد تکیه فرمان به را رسش زن

 .برید اسنپ با کنید، ولش دارید عجله اگه –

 

 بود گرفته صدایش .کرد بلند را رسش خجالتب   باراین
 .ثانیه چند همی    ظرف

 

م !نه –  دیر شدم معطل لعنبر  وانت این با دوره، مست 
 .کردم

 

    .شد پیاده وانت از گرفته و سنگی   

 .کردیم واگویه خودش با

 .منتظرمه اوین، برم خواستمیم –

 

 سمت اشبعدی قدم نداند انگار کرد، پاآن و پااین کیم
  .کجاست

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  برای دلم
 

 .سوخت اشآشفتگ

  ناری پراید
 
 .بود پارکینگ گوشه

 

  با وقبر 
 
  از را اشکش قطره رورسی لبه

 
 چشم گوشه

ون را امگویسر  برداشت،  .آوردم بت 

 

 مثل قلبم و پیچیدیم گویسر  در دیگری از بعد یگ هابوق
  لجباز هایبچه

 
 .گرفتیم را صدایش بهانه

 

  .سالم –

 .پارکینگ توی پایی    میای لحظه سالم، –

 شده؟ طوری –

  .حاال بیا –

 

 .آمد پایی    هاپله از دواندوان بعد دقیقه چند

 !یاشار؟ شده، چ   –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :گفتم ترآرام

 .اومده پیش براش مشکل انگار همسایه خانوم این –

 

 .برگشت او سمت

 !تو؟ شدی چ   !ریحان؟ –
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 .داد اشدلداری ناری .گرفت آغوشش در ناری دیدن با

  ...دلم عزیز نکن، گریه –

 

 ...ندیدمش ماهه یک –

 ...چ  همه شهیم درست –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی زن  مهرباب   از پر عزیزم که گفت ناری به کوردی به چت  
 .داشت ب   در را او

 

، گریه بیای نگفتم –  .رسونمتونیم من کب 

 :کرد ناله زن

 .رسیمنیم کردم، دیر –

 

 :داد جواب تند ناری،

 ...برمتیم خودم .ریمیم من ماشی    با –

 

 .کردم قطع را حرفش

ا من –  دور باید االن شما بلدم، دست کف مثل رو مست 
 .بچرخید خودتون

 

 :گفت تند و کرد نگاهم سپاسگزاری با ایثانیه

 .بپوشم لباس پس ...پس –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .داشت پا به صندل و مانتوجلوباز

 .ساعته دو بیای و باال بری .بریم شید سوار –

 

 .دوید پرایدش سمت و گفت را باشه

 !!سوئیچ –

 

 داخل که نشد دقیقه پنج دوید، ساختمان سمت دوباره
 .بودیم کوچه

......... 

 

کالغ فقط گذراندم، نظر از را اوین به منتیه بلند خیابان
 .بودند اطرافش آسمان مهمان ها

 

 :پرسیدم و کردم نگاه بود نشسته کاپوت روی که او به

 بکشه؟ طول چقدر مالقاتش کب  یم فکر –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کار؟ رس بری خواسبر یم –

گاه ویل آره، –  .نداره الزمم پس نزده، زنگ رضا هنوز .تعمت 

 

  .گریزاند جاده انتهای سمت را رسش و گفت اوهویم

 

 چنی    بودم، آورده دست به دقایقر  برای را فراری ناری
  .بود محض حماقت دادن دست از را موقعیبر 

 

 اومدن؟ موقع گفبر یم بهش چ   –

  .گذاشتم رسشرسبه –

 

 اینجاست؟ چرا شوهرش –

 !قتل –

 

 :داد توضیح امباالپریده ابروی جواب در



ر خریدز  بانوی بارانی  

 شهرزه شوهرخواهر خاطربه .نامویس دعوای وسط –
 .شدن بدبخت اینا کنه،یم وزندگیش داره االن که

 

ه؟نیم طالق چرا –  گت 

 نیست؟ معلوم .عاشقشه –

 

 .زد پوزخند

 !عشق؟ از فهیمیم چ   تو .گمیم یک به دارم –
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 .ایستادم اشقدیمیک در

 .شاگردتم من کن فکر بده، یادم –

 

وط کم –  .نشدی مرسر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 آهب   در سمت برگرداند را رسش و گرفت نگاه دوباره
 .بزرگ

 

 بود؟ عذابم نداشتنش که مب   نبودم؟ بلد را عشق

 !نار داره، درد خییل بغلم تو خالیت جای –

 

 :داد جواب رحمب   و رک

 .ببیب   جدید زن یه کافیه –

 

 و رگ به بسبر  بدجوری ...شده سال دو ندیدم؟ مگه –
 !المروت م،ریشه

 

 .دادنیم امان

  رو تارا –
 
 !بهت دادم من حتما

 

  ...نزدم بهش انگشت یه –
ا
  ...کردمنیم رغبت اصل



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

نیم زنده را مییل هیچ من در زب   هیچ گفتمیم او به چطور
 کند؟

 

  نگویم؟ چرا

ر و جهنم بود، شده عایدم هیچ که سکوت از   !ض 

 !خالص و کردمیم باز را مردهصاحب دهان

 

 .بود نشسته کاپوت روی

 .ایستادم رویشروبه

 

 سمتم را پرحرفش زخیم نگاه بعد ماند، حرکتب   ایلحظه
  .گرداند

 

 مثل ایستاده، برابرش من و بود نشسته ماشی    روی او
  .آغوش و آتش و جنگل شب  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کنیم؟ فراموشش شدیم مگر .لرزید هایشمردمک

 مردی از کردمیم فکر کنم پیدات آتیش تو اینکه قبل تا –
 .افتادم

 

  ...امگفته چه نفهمید انگار اول

 ...موهایش بن تا گرفت آتش چانه از صورتش بعد

 

 !شعوریب   خییل –

  .بود تماشاب   خوردنش حرص قدیم مثل

 

 :کردم زمزمه هایشلب نزدیک وسوسه، از پر

 ....شهثانیه یه مال شعورب   ...رسمه تو چ   االن بدوب   –

 

 با خندمیم هنوز دید وقبر  افتاد، امشانه جان به مشت با
 .لگد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

به  .نباید که خورد جاب   به اشض 

  ...کار .دارم احتیاج بهش هنوز من بابا –

 

 .گرفت را هایشگوش

 ...وقیح مردک –

 

 ...نیسبر  بلد فحش هنوزم !کوفتیه؟ چه دیگه وقیح –

 

 :زد غر شایک و کرد گره درهم ابرو

 گند عاشقانه، فلسق   بحث یه وسط توب  یم تو فقط –
 !چ  همه به بزب  
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  .گرفتم را قرمزش شال گوشه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 چسبونمیم هرچ   به رو خواستنت !ناری خوامت،یم –
 ...کارا اون حبر  شه،یم قشنگ

 

 .کرد اخم خنده میان

 .زدن حرف عاشقانه این با شو، گم –

 

 یم یعب   –
 
 نیست؟ مهم سکس یک

 .شد جیغ صدایش

 

 .نیست که نه –

 به دادن گوش و گذاشیر   رسشرسبه داشت لذبر  چه 
 «!بزن حرف !باش مرد» :گفتیم که دروب   ندای

 

 .هاآدم زندان زدم، اشاره کنارمان بزرگ قفس به

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون زدیم خونه از که روزی کب  یم فکر –  یه شبش و بت 
 بینهنیم خونه تو دیگه رو زنش دونستیم اگه شد، قاتل
 کرد؟یم چیکار

 

 .خورد چی    اشبیب   هایکناره

ی اون نه –  .توئه منحرف مغز تو که چت  

 

تخت روی ویل ساخت،یم خاطره ...کب  یم اشتباه –
 ...خوابشون

 

 !یسر یم  حیاترب   گمنیم هیچ   یه ...ودهنت ببند –

 

  ...رابطه که ازم کن قبول –

 .گرفت را هایشگوش

 .بشنوم خوامنیم .شو ساکت –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نکردم رهایش اما برداشتم، گوشش از را هایشدست
 .بود شده اناری خجالت از صورتش

 

  کب  یم فکر –
 

اخته مثل براش؟ اهمیتهب   مرد یه مردونگ
  راحته؟ بودن ها

 

 دارم قلبم در سیاه و زشت حیس فهمید .دهانم به زد زل
 .ندیده حاال تا که

 

 !شهیم بد حالم زن جنس از من –

 

 .زد گره درهم ابرو

  .دنیاب   تارک که شد باورم –
ا
 یه به زنا ذارینیم اصل

یت  .شن نزدیک کیلومتر

 

 .گفت ترغلیظ را «خودت جون»



ر خریدز  بانوی بارانی  

تش  مهربان حسود .داشت دوستم .کردیم رو را دستش غت 
  !من

 

 ...آخرش آخر شنید،یم را هانگفته آخر تا باید

 

 :گفتم شمرده و آرام

 با بدن، نخ بهم که زناب   از ...با که زناب   از ...ناری نه –
 .کی    نگام شهوت

 

 .داد گردنش به تاب  

 .نیسیر   هم کم تو برای الحمدهلل –

 

 نبودنش تفاوتب   اما انداخت،یم تکه و خوردیم حرص
 .داشت ارزش
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 مثل من با انسانن، که دسته یه ن؛دسته سه برام زنا –
،یم رفتار انسان   یه کی  

 
 یه چشم به که هم کوچیک دسته

،یم نگام طعمه  .بزنن رو مخم ایی    دنبال کی  

 

 .انداخت باال ابرو

–  
 
 سوم؟ دسته

 

  ...تو فقط چسبه،یم باهاش چ  همه که نفره یه –

 

 .خندید گفت را «دیوونه»

  .نداشتم خندیدن حال اما من

 

 داده آزارم هامدت که رسیدیم جاب   به کمکم هایمحرف
 .بودند

 

  از ...ناری نبودم، آدیم هر من –
 

ت کردم، کار بچگ  غت 
ه که مرد یه ...غرور داشتم،   شانگت  

 
  کار، واسه

 
 همه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 مال هم همه ...بود عشق و خونه و بچه و زن یه رویاش،
ی .کرد نابود رو شخصیتم فلور .تعمه اومدن از قبل  چت  
 شده نابود من .گرفت ازم رو سالمه رابطه یه لذت که

 .بودم

 

 .شد دلسوزی از پر آب  به صورتش

 :کرد زمزمه مهرباب   با و کرد گره دستم دور را انگشتانش

فایده چه گفتنش ...نکن اذیت رو خودت حرفا این با –
  داره؟ ای

 

 بذار پس نکنم، پیدا رو جیگرش وقتهیچ دیگه شاید –
 
 
  .بگم رو مونده دلم رو که حرفاب   همه

 

  .بود باارزش اشهمدیل و درک .کرد سکوت

 

 .شد درد از پر و خشک صدایم



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم هرچ   اما ...شده چ   نفهمیدم فلور با رابطه اوالی –
 من .زدیم سییل صورتم تو مونرابطه واقعیت گذشت
 باعث خیاال و فکر این ...فروشتن یه ...ژیگولو بود شده
 تحریک ...تونستمنیم ...نتونم پیشش رمیم وقبر  شدیم
 ...خوردمیم قرص شدمنیم که

 

یم خط را غرورم اشکش از شفاف هایچشم دلسوزی
 بینمان دوهوایبامیک کردن تمام برای اما انداخت،
  .دهم ادامه که بودم مجبور

 

 ...کردمیم راضیش باید بودم، خریده داشت، توقع ازم –
 ...فروش از پس گارانبر 

 

 گرمای در انگشتانش .پرید صورتش رنگ .خندیدم تلخ
  .بود رسد رسد تابستان

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 که سفیدی و باریک هایانگشت تا شد کشیده نگاهم
 نگه حایم و محکم را امنخراشیده و زمخت هایدست
 .بود داشته
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  .بوسیدم را مهربانش انگشتان پشت و آوردم باال را دستش

 

 زشبر  برابر در من از بخواهد انگار داشت، نگهم ترمحکم
 .کند محافظت گذشته

 

 ...کردی ولم وقبر  ...فهمیدی رو مونرابطه تو وقبر  –
 خودم نبود، رایه ...بکنم غلیط چه زندگیم با بودم مونده
ی یه ویل کردم، خفه کار با رو   ....نبود رسجاش چت  

 

 هم وقت اگر حبر  اما گرفت،نیم رسوسامان فکرهایم
  .شدنیم آسان نامهمصیبت این ذکر داشتم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :دادم ادامه و کندم جان

 از ...بود خوب گرفتنیم رو چشمم زب   هیچ اینکه اوال –
 
 
ون بودم شده پرت تو زندیک  و کار و کار بودم، من ...بت 
  ...فندق زدنای داد شبا

 

  از ترسیدیم شاید .بفهمم را حسش توانستمنیم
 
 ادامه

هاب   از هایم،حرف
  ...داشتم را گفتنش قصد که چت  

 

نیم حساب آدم ومن و بودی رفته که سال دو بعد –
ی یه فهمیدم کردی  از تیکه یه ...رفته بی    از خودم تو چت  
 شدم،نیم تحریک دیگه ...بود شده خراب یا مرده وجودم

  ...زب   هیچ با

 

 ثانیه یک حبر  خواستمنیم .کرد زمزمه بهت با را اسمم
 :دادم ادامه شوم، پشیمان گفیر   از و شود پرت حواسم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  اینکه تا –
 
 با چرخید،یم دورم یه .شد پیدا تارا رسوکله

 تحریکم کردیم سیع ...تند رژ اون با لباساش، با نگاهش،
 ...زندگیم تو دادم راهش ...کنه

 

 .بود شده دوخته دهانم به نگران و زدیم دودو هایشچشم

 

چشم نیاز از .کنه لمسم بودم متنفر .شد بدتر چ  همه –
  همهاون با وقبر  .خوردیم همبه حالم هاش

 
 بهم گرسنگ

یم کهجاب   تا .دهنش در بکوبونم خواستمیم زدیم زل
 فلور صورتش توی گایه ...شدمنیم تنها باهاش تونستم

 ...دیدمیم رو

 

 را عفوب   غده   این باید ویل شد، باز وحشت با هایشچشم
ون دلم از   .کشیدمیم بت 

 

ی تره،قبل خییل مال مشکلم که شدم مطمی    دیگه –  چت  
 اون رفیر   از بعد چون بودم نفهمیده بودم، ندیده که



ر خریدز  بانوی بارانی  

 انگار یهو ...رفبر  که تو اما بود، خوش حالم تو با سلیطه
 .شد تاریک جاهمه رفت، هم چراغ

 

  .رسید گوشم به لرزانش صدای و کرد باز دهان باالخره

 !یاشار؟ کرده، چیکار باهات –
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 :دادم جواب وارربات

 یه ...سکس برای وسیله یه حد در براش، بودم ابزار یه –
 ...دیل

 

 .ندهم ادامه که گذاشت دهانم روی را دستش

 ...منم اما شکسته، رو غرورت که گفتم فلور به –

 

 انگشت همان با را اشکش .بوسیدم را انگشتش بند روی
 .گرفت پناه در را دستم دوباره و کرد پاک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 نگه هم کنار رو بود مونده ازم هرچ   .دادی نجاتم تو –
،  بذارم و کنم آزادت خوامیم .بپاشم هم از نذاشبر  داشبر
 
 
، زندیک  .برنمیاد ازم ویل کب 

 

 را عشقش زندان دیوارهای پشت که کردم فکر مردی به
  .ببوسد را او داشت اجازه هایشخیال در فقط و دیدیم

 

 .کردم یه را خودم .نداشت خت   فردایش از کیس

 

 ...رو چیتهمه جوره،همه ...ناری دارم، دوستت من –
یم چون قانعم کنارت کشدن نفس به فقط بیب  یم اگه
 اولی    عوض   کثیف من اینکه فکر .ندارم رو لیاقتت دونم
 ...طرف یه بزنم آسیب بهت اینکه طرف، یه باشم مردت
تت خوادیم یه که دستم حبر  ...قلبم ...بدنم ویل  تو بگت 

  .مخالفن اینجا با همه ...مشت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 که احمقر  و خشک مغز به زدم، اشاره رسم به انگشت با
 .کردیم نصیحت عاقالنه

 

 به ...رودخونه یه شیب تو افتاده که امآدیم مثل من –
 امید آخرین تو ...نشد ساحل برم که زدم چنگ هرچ  
 .بده نجاتم هاششاخه منتظرم که درخبر  آخرین ...مب  

 

 ...یاشار –

 من ...ومن ببی    .گفتم بهت رو چ  همه دونمیم دیگه –
 ...اینم

 

 ....ببخشید –

 .گرداند سمتش را هردومان رس زن صدای

 

 .شدنیم خشک صورتش روی اشک مست  

 .رفت سمتش و پرید پایی    ناری

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

د آغوشش در خواست  و آورد باال را دستش او که بگت 
  .نداد اجازه

 

 ...تو اون ستآلوده ...نه –

 

 .بخندد کرد سیع ناری

 چیه؟ واسه تگریه ...دیدیش که تو ...خوب دختر  –
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 .داد تکان مرا حبر  زن، بلند و ناگهاب   گریه

 ....کردیم رسفه ...کردیم رسفه –

 

 :کرد زمزمه تابب   و رفت ترنزدیک ناری

 شیشه پشت از که تو ...جونم ریحان کنم، بغلت بذار –
  ...زدی حرف باهاش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کرد پاک را اشکش آستی    با

 درمون دوا یه نامردا ...رنیم و اینجا میان نفر هزار –
  شاید گننیم ...رو ما عزیزای کی   نیم حساب  درست

 
 همه

 
 
 ...باشه هامادرمرده همی    از یگ بخت،سیاه زن یه زندیک

 

  ...چرخاند جیبش روی را دستش

 بزرگ جیب از را الکل بعد ...بود کرده گم را جیب جای
ون مانتواش ی دستش تمام روی وسواس با آورد، بت   است 

 .کرد

 

 مریض ...کروناست پر تو اون ...آوردمتونیم نباید –
 .بخشمنیم رو خودم بشید

 

  .بود رسازیر اشکش مدت تمام در و

 .دارد برش نشد خم .افتاد دستش از الکل

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردم باز را راننده در

ه –  ...خونه برسونمتون بهتر

 

  از نگاهش
 
 آخر تا .برگشت من به زمی    روی افتاده شیشه

  .کنم فراموش را هاچشم آن توانستمنیم عمر

 

  آن
 

 خودم آورد،یم درش پا از که زجرآوری دردناک وابستگ
 .داشتم امسینه درون را اشلنگه

 

 .کرد پاک را اشکش آستش با

 .بشینه خانم کن باز درو !ناری –

 

 .بذارید باز رو هاشیشه .شینمیم عقب من –

 تکان تأیید به رسی .چرخید من سمت ناری نگران نگاه
 .دادم

 

 :کرد زمزمه و زد تکیه شیشه به شدیم، سوار که همه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...بود راهم به چشم .نکنه کمتون برادری از خدا –

 

 ای،میوهآب شدم وسوسه باری چند برسیم، شهرک به تا
نیم بود مشخص حالش از اما بدهیم، او به تا بخرم کیگ
 .خورد

 

 کار رس را خودم تا شدم پیاده تاکیس ایستگاه اولی    کنار
  .برسانم

 ازدست هایتماس از پر جیبم ته سایلنت گویسر 
 
 رضا رفته

 .بود

 

گاه در  و کردمیم کار و شنیدمیم را رضا غرولندهای تعمت 
  ...بود ناری پیش حواسم

 

  چرا
 
  گفتم؟ را رازهایم همه

  اگر مردمیم
 
 زده من از کردم؟نیم رو را افتخاراتم گنجینه

 چه؟ شدیم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

   که حاال
 جایش پشیماب   خمار بود، پریده شجاعت مسبر

 ...کردمیم خودخوری و نشسته
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ی انگار ویل ذهنم ته  دور آنقدر .بودم گرفته ندیده را چت  
  .شد شب اینکه تا چرخیدم خودم

 

 .دررفته چشمم زیر از چه فهمیدم باالخره واحدم داخل

  ...بود شب یازده ساعت پریدم، جا از

  ...درک به

 .رسیدمیم سؤالم جواب به باید

 

 جلوی بعد دقیقه چند و برداشتم را جعبه اتاقم داخل از
 .بودم همسایه واحد در

  ...خانوم ببخشید –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 شاید و تعجب با و بود رسکرده ایعجله را گلدارش چادر
 .کرد تماشایم ترس کیم

 

  .پرسیدمیم باید بود نشده سوءتفاهم دچار تا

 ...زدید حرف کوردی ناری با شما –

 

 چطور؟ –

ی یه –  .ببینید آوردم رو چت  

 

  در
 
 .گرفتم برابرش را سیب و باز را کوچک جعبه

 

 اما رفت، عقب کیم و شد رها انگشتانش بند از چادر
  .بود دهانش به چشمم

 

 داده؟ بهت ناری واین ...این –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 فهمیدید؟ کجا از –

 

 برای بود دودل .برگشت و رفت من به سیب از نگاهش
 .گفیر  

 

 سیبای این از ساختمون اهایل که گفت ناری پارسال –
 برای ...بفروشیم اینستا تو کنیم، درست کوبمیخک
 اون .کرمانشاه هایزدهزلزله برای مدرسه ساخیر   به کمک
 ...وسط گذاشت رو پولش و برداشت سیب یه ناری روز
 رسشرسبه اولش ...کرد کوبشمیخک خودش بعد

 زوریک شوخیامون به ...داشت غریب   حال اما ...گذاشتیم
 و موندیم ساکت ماهم ...زدیم سوز چشاش ...خندیدیم

 ...نداشتیم کاریش دیگه

 

 :پرسیدم طاقتب  

 چیه؟ این ویل –

 

 ...کرد نگاهم مردد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...بگه باید خودش –

 

 :گفتم تحکم با

 !بدونم باید من –

 

 .کشید جلو شلوغش موهای روی را چادرش

 این اول عشق به ما شهر تو ...عشق سیب گنیم بهش –
  ...دیمیم هدیه رو سیب

 
 ...وفاداریه و عشق نشونه

 

 و شد کوه نشست؛ امسینه روی دانهدانه کلماتش سنگیب  
 .انداخت شماره به را نفسم

 

 و رفتم پایی    هاپله از دستبهجعبه نگفته،گفته را ممنون
 .ایستادم اشخانه در جلوی
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ر خریدز  بانوی بارانی  

  گفت
 
  ...ستوفاداری نشانه

  .کردیم فکر من به ناری

 

 .کردم جاجابه ذهنم در را هاحرف ...ماند در روی انگشتم
  ...که گفتمیم و زدمیم در

 

 بدون .بود کرده بدتر را اوضاع همیشه من، کردن فکر
 ...زدم در فکر

 .نبود خانه کیس !نه ....بار دو ...بار یک

 

ون را گویسر   که تماس .گرفتم را اششماره و کشیدم بت 
 .آمدیم تلویزیون صدای شد وصل

 

؟ –  کجاب 

  .سالم –
 
 ...داییم خونه

 

 !شانس به تف



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی !یاشار؟ –  خوبن؟ هابچه افتاده؟ اتفاقر  شده؟ چت  

 

 !بچه؟ –

 .گمیم رو ساختمون اهایل –

 

همه .خوبم که هامبچه جزو منم اگه ...خوبن همه ...آره –
  .امنه جا

 

ین زنگ  .کرد کم ایذره امناامیدی از اشخنده صدای شت 

 

 :پرسیدم ترنرم

 اونجا؟ رفبر  یک –

 

 .اومدم تنهاست، گفت ژیوار بود، گرفته دلم –

 امشب؟ همی    همآن

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟یم چیکار داری –  کب 

  .بینیمیم فیلم ؟...یاشار خوبه، حالت –

 

 فیلیم؟ چه –

 .بودم ندیده رو آخریش ...جویانانتقام –

 

 رسش را موقعب   رفیر   مهماب   این تالق   .گشتبریم فقط
 .آوردمدریم

 

 .کردم قطع و گفتم باشه

 .شنیدم هم «شدی دیوونه» یک کنمیم فکر

 

 

م بود کاق    ...کردمیم حبسش خانه در خودم با ...بیفتد گت 
 .کردمنیم ولش کردمنیم تالق   را دوری این تمام تا

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نبود بند جاب   به دستم ویل حاال

 .رفتم باال دیگر خواب  ب   شب یک سمت هاپله از

 

 ناری#

 

 که رفتمیم ساختمان سمت .بود آرام و ساکت حیاط
 .زد صدایم حفاظ الی از و کرد باز را اشپنجره شیواجون

 

کس ظرف یک با واحدش، در به برسم تا  الزانیا از پر پت 
 .بود ایستاده آنجا

 

 چ   ناهار بودم مونده ...شیواب   نکنه، درد دستت –
 .بخورم

 

 .کرد اشاره هاپله باالی به و زد لبخند

 .جدیدمونه همسایه این و تو مال –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .زد چشمک

 !جذاب آقای –

 

 چرا؟ اون مال –

 .کفش بابت عذرخوایه برای –
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 از بودم کرده فرار رساند، مرا و ریحان که روز آن از بعد
 .دیدنش

 

م؟ برایش باید من چرا حاال –  بت 

 .ریز خواهش با را هایشچشم و کرد کج را گردنش

  .بت   اینم ری،یم داری که تو باال؟ برم رو پله همه این –

 

 ...هاگهیم دیگه چت    یه چشمات ویل فقط؟ پله –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .خندید ریز

 دهن ذارییم حرف ...واال نه ...ناری نکشدت، خدا –
 ...آدم

 

 عذرخوایه کاش ویل .شد مخمیل گوشم پشت ...باشه –
 .ذاشتیدیم مایه خودتون از رو

 

–  
 
م خواستمیم دیگه االن اتفاقا  تو گفتم اومدی، دیدم .بت 
ی   بت 

 
 .بخشهیم حتما

 

 باشه؟ خونه معلوم کجا از حاال –

  .بود شیفت دیشب .اومد صبح –

 

  .شد عمیق لبخندش .گرفتم حرف بدون را ظرف

  ...ممنون –

 

 .زد جرقه شیطنت از هایشچشم



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون را نفسم کالفه  .رفتم باال هاپله از و دادم بت 

ی رمانتیک مشت یک  .بودند گرفته را دورم باففانتر 

 

 .دیدمشیم دیگری وقت کاش

 و افتاد،یم اتفاق بار یک سایل شاید من کشیدن خجالت
 .بود هاوقت همان از

 او از احساسش درباره   یاشار هایحرف شنیدن از بعد
 .کشیدمیم خجالت

 

 .زدم را واحدش در کنار زنگ

 .آمد در کردن باز از قبل غرغرش صدای

 

  ...اسلش شلوار و رکاب   با ...کرد باز را در

 .شد باز آخر تا هایشچشم دیدنم با

 

  به
 
 .زدم اشاره آلویشخواب قیافه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بود هوا تو االن داشبر  مو اگه –

 

 .شد باز هم از صمییم و بزرگ لبخندی به مردانه هایلب

 .خواستمیم دیگه چت    یه خدا از باید –

 

 بودی؟ گرسنه –

 .شد دستم داخل ظرف متوجه لحظه آن تازه انگار ویل

 

 کردی؟ درست تو –

ی غذا از خودم واحد حیف  دم همان از وگرنه نبود، خت 
 .گشتمبریم در

 .شدم خانه وارد و رد کنارش از

 

 .پرید باال ابروهایش

  !خرگوش شدی، شجاع –

 .رفتم بردارم رو ناهارم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 نکردی؟ درست خودت مگه –

 !کفش بابت عذرخوایه، برای دادن، جون شیوا !نه –

 

 بفرسته رو تو که دربیاره دلم از اینجوری قراره اگه –
 .در دم ندازمشیم زنه،یم رو پام دارم کفش یه پیشم،
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 بود؟ شده خوانخروس کبکش من خاطربه

  .رفتم بدی، رو سهمم .برداری رو دنگت آوردم فقط –

 

خانه سمت و کشید دستم از را ظرف  نه انگار .رفت آشت  
 .زنمیم حرف او با دارم انگار

 

 .نیست تو کار فهمیدمیم بوش و رنگ از باید –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .زدم کمرم به دست حرص با

 خوردی؟ من پختدست از کم .ببینا رو نشناسنمک –

 

 .شاد دار،زنگ خندید؛

خانه مت    روی را ظرف  .کرد باز را فویلش و گذاشت آشت  

 

 ...یخچال از دلستر  لیوان، آبچکان، از بشقاب دو

 

 هیکل آن با که کردم تماشایش و زدم تکیه اپن ورودی به
 سفبر  به بود مانده فوالد کنار بس از که هاب  ماهیچه و

ی چطور بودند شده آهن  .چیندیم دونفره مت  

 

 داشتم، دوست را هاصندیل و مت    آن میان تماشایش
 .کردیم تصویر ذهنم در دارترجان را هاخاطره

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تصمیمش باالخره .نبود راض   مت    از چرخید، خودش دور
  .گرفت را

 

 برداشت را اپن روی مصنوغ رز گل از پر ایشیشه گلدان
 .گذاشت مت    وسط و

 .بخندم بلند بود من نوبت حاال

 .رمانتیک بابا، –

 

 .ایستاد پشتش و کشید عقب برایم را صندیل

م بریز رو سهمم –  .بت 

 

 .زد پرابهت و نماییسر  اخیم

 .شدم تسلیم

 ...بار یه همی    فقط .شینمیم ...باشه –

 

 جواب که کردم فکر این به نشستمیم که همانطور
 .بود عجیب ندادنش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نشست مخالف سمت و زد دور را مت   

 

  .گذاشت بشقابم داخل را هاورقه نصف

  ...ادویه و پنت   طعم .گذاشتم دهانم در و بریدم را ایتکه

 

ون امبسته هایلب از کشداری هوووم ارادهب    .آمد بت 

 .کنم اخم شد باعث نگاهش سنگیب  

  ...هاجلوته غذات ظرف –

 

 .جلومه ترخوشمزه غذا از –

  یک با شدنش گرم از قلبم، بودن هول از
 
 ساده کلمه

 .گرفت حرصم

 

 ۴۸۲_پارت#

 

 .موندمیم نباید .وآدم کب  یم پشیمون –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  لبخند همان با
 
ور پرسانه  .انداخت پایی    را رسش رسر

 

 .پیشت بیام خواستمیم خودم .خونه بیای بودم منتظر –

ی – ؟ کارم بودی، زده زنگ شده؟ چت    داشبر

 

 !ناری؟ گم،یم ....فقط ...داشتم کار –

 ...هووم –

 بخشیدی؟ ومن –

 

 مردانه و مرد وقبر  ...زندان جلوی همانجا بودم؛ بخشیده
ون را دردهایش تمام   .ریخت بت 

 

 .بدهم جواب که کوبید ساقم به مت    زیر از پا با

 .اممعده ته کرد سقوط الزانیا همراهبه قلبم

 

  و لنگ تو از وپات –
 
 .کن جمع من پاچه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .برد باال تسلیم عالمتبه را هایشدست

  .نبود ارادای تو جون !نیار جوش –

 

 .شوم آرام تا کشیدم عمیقر  نفس

 

  یک به بکشانم را بحثمان کردم سیع
 
  مکالمه

 
 دوستانه

 ...دادیم را اشاجازه اگر البته معمویل،

 

 کردی؟ تعمت   رو ریحان وانت –

 .ریخت دلستر  برایم

 

 شیفت رو دیروز و دیشب .کار رس رفیر   از قبل آره، –
 .شدید میاد خوابم .بودم

 

  ...چشمش پای به افتاد چشمم

،یم کار انقدر چرا –  !یاشار؟ کب 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 بعدش .بدم وقسطش باید خریدم، داروام رو خونه –
  دادم رو اینجا پیش پول اینجا، اومدم یهوب  

ا
 صفر عمل

 .هست هم شکرایه .شدم

 

 .چسبید را گلویم بیخ وجدانعذاب

، رو اینجا من خاطربه –  .افتادی قرض تو گرفبر

 

 .زد اشاره مت    به

  .ارزیدیم –

 .نشد ویل بزنم، لبخند کردم سیع

 

  ...حاال نکن بغ –
 
 .حله بدم کرایه وخودم خونه

 بنگاه؟ دادی  –

 

ی یه هریک ویل میاد، مستأجر –  تا چهار آخری داره، گت 
 .داشت بچه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .دادییم .داشت گناه ....آچ   –

 .کرد تماشایم اخم با پرپشت ابروهای زیر از

  به نکرده، رحم خودش زن به طرف –
 
یم رحم من خونه

 کنه؟

 

 ...شد پخش تنم تمام در حرارت ...گفته چه نفهمیدم اول

 

 .شدم بلند اختیارب  

 ...بکش ...خجالت !منحرف مردک ...هییع –

 تردستپاچه مرا بلندش خنده   صدای و زد تکیه صندیل به
 .کرد

 

 

🌸🌸 

 فرستمیم دوباره نیومده، دوستان از بعیص   برای پارت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ۴۸۳_پارت#

 

  .برداشتم ...بگذارم جا نتوانستم را بشقابم

 

خانه از بود، گرفته آتش که صوربر  با  اما کردم، فرار آشت  
 .دورتر قدم چند تا فقط

 

 .نشستم تلویزیون رویروبه راحبر  روی هال داخل

 بود، نشسته کنارم و برداشته را ظرف بعد ثانیه چند
 .خونرسد

 

 
 
  تکه

 
 دهانش در کرد بلند دست با را الزانیا از بزریک
 .گذاشت

 

 .خوردنه غذا وضع چه این نداری؟ چنگال مگه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

خونه مت    روی هم سس کردی ناز .اینه به شمزه –  آشت  
 .موند جا

 

 با و گذاشت امگونه روی را هایشلب اخطاری هیچ بدون
  .بوسید صدا

 

 و شکافته را امسینه انگار که بود چنان بدنم العملعکس
 .باشد بوسیده را قلبم روی

ین سس اینم –  .شت 

 

 را دستم با کنم پنهان را صورتم به دویده خون اینکه برای
 .کشیدم صورتم روی

  .کردی چیلیم و چرب –

 

  توجهب  
 
 :پرسید خوردن از قبل .برداشت دیگری تکه

 بلدی؟ الزانیا !ناری راسبر  –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !چطور؟ –

؟ درست برام توب  یم بعد ببینم گفتم دیگه هیچ   –  کب 

 

 !چه؟ من به –

–  
 
 درست الزانیا نیست؟ دیگه، همینه خونه زن وظیفه

 ...بخوریم باهم بمونه منتظر کنه،

 

به پایم به زانو با   در پایم .زد ض 
 
 .سوخت تماس نقطه

 بلدی؟ –

 

 ورترشعله تنم تمام تماس هر با .کرد تکرار را کارش دوباره
وع را بدی بازی .شدیم   .دلم با بود کرده رسر

 

 .شدم براق صورتش در

 کنم؟ کوفت ذارییم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .انداخت باال شانه

 دارم؟ چیکارت –

 

 حرض .کرد امعصباب   بیشتر  اشظاهری خونرسدی
 :پرسیدم

 اینجوریه؟ خونه؟ زن –

 

 .داد تحویلم را وگشادشگل خنده  

  .گذاشتم زمی    را بشقابم

 

 و کوبیدم، رسش به و برداشتم را مبل روی بزرگ پر بالش
 ...دوباره

 

 .بود کرده رسش حفاظ را دستش خنده وسط

ه   –  امروز؟ تو تهچه ....دیوونه دختر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم انگولک داری یه اومدم وقبر  از !تو؟ یا مهچه من –
 ...خودبر  خر .کب  

 

 ۴۸۴_پارت#

 

 .آورد پایی    و داشت نگه دست دو هر با را بالش

  .بودم ندیده نشانستاره همهاین وقتهیچ را هایشچشم

 

 آرامش و غرور از پر لحب   با زدنم نفسنفس به توجهب  
 :گفت

 .چیه سیب اون معب   فهمیدم باالخره –

 

 :زد داد رسم درون کیس .شد سست بالش دور هایمدست
 «.کردم پیدات !سکسک»

 

 اینکه برای .بود شده آشکار رازم داشتم، عجیب   حال
 :گفتم امباخته را قافیه ندهم نشان



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .جواب   دوران حماقت گنیم بهش –

 

 را امخونرسدی گول بود، بر از مرا باید که آنچه از بیشتر 
  .خوردنیم

 

 :کرد زمزمه و شد عمیق لبخندش

 دوستش ویل موندم، توش هنوزم دارم، رو حماقته منم –
 .دارم

 

ین درد یک شت   .زدم لبخند ارادهب   .بود مشتر

 

 رمانتیک لحظات به زدن گند مسلم استاد که آنجا از اما
ور صورتش ناگهان بود  .شد مشکوک و رسر

 چیه؟ وقت االن ...خب –

 

ه هایملب به براق زل   نگاه آن با وقبر   شدیم مگر بود خت 
 نفهمم؟ را منظورش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کوبیدم زمی    روی را بالش

 .بهم نزن زل اونجوری ...یاشار ...آی –

 

 .انداخت باال ابرو

 ؟...جوریچه –

 

  تو انگار –
 
 کارتونیت اگه .باشم افتاده گت   آقاگرگه خونه

،  .زنهیم برق دندونات کی  

 

  .انالگ کارتونا کردمیم فکر .خوبه –

  ...ترسمنیم ازت من –

 

 ...خرگوش همینه، اشتباهت –

 ...پایم زیر دیگر دست و پیچاند کمرم دور دست

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون گلویم از ایخفه جیغ تنم با دستش تماس از  .آمد بت 

 دورم قوی پیتون یک مانند کشاندم، پایش روی وقبر 
  ...پیچید

 

  تا فقط ...کشید طول ثانیه چند فقط جیغم
 
لب سلطه

 ...گرمش و مصمم و خشن های

 

  از
 
  رایحه

 
 ...اشبوسه محبت با توأم خشونت تنش، مردانه

 ...تسلیم شدم؛ تسخت   آغوشش میان مالکیت حس از

 

 نگهم محکم بزنم، پسش خواستم مطمی    چنداننه
  .داشت

 آرام آغوشش در ناخواسته که بوسیدیم دلتنگ چنان
 .گرفتم

 

 پوست بخواهد انگار گرفت، صورتم از عمیقر  نفس
 .ببوید را صورتم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ۴۸۵_پارت#

 

 قلبم فرستاد دهانم داخل که را حرستش از پر و غمگی    آه
 .کرد ورشعله سینه درون را نفسم و کند جا از را

 

سینه روی قدییم خاطرات تکرار امید به را دستم ارادهب  
 .گذاشتم اش

بان  .دستانم زیر درست رفت، باال قلبش ض 

 

 کنار .بستم را چشمانم آشنایش تن و قدرت گرما، حس با
  ...باالخره ...بودم او

 

 من از را او و او از مرا کیس دادمنیم اجازه بار این و
د   .بگت 

 به لبخند ریششته زبری .کشید امگونه روی را اشگونه
  .آورد لبم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 زیر که هاب  رگ روی .گذاشتم گردنش روی را دستم
 .تپیدندیم خروشان و کوچک هاب  رودخانه مانند دستم

 

 از فقط دیگر ویل گردنم، روی تا آمدند پایی    هایشبوسه
 
 

 ترس که ترقوی حیس با ترعمیق و ترگرم ...نبود دلتنگ
 در بودنم تسلیم از ...خودم از او، از نه ریخت، قلبم درون
 .لحظه آن

 

  .کشید عقب را رسش ناگهان

 رنگسیاه خواسیر   شدت از هایشچشم خورده  خیس زمی   
 .بود شده

 

 را پایینم لب و آورد پایی    را رسش .دید که را لرزانم لبخند
 .بوسید کوتاه خشن، محکم،

 

 .بود دارخش و گرفته صدایش .شد اشیقه بند انگشتم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تموم کارو االن کی    ول ومن ...ناری کنه،نیم کار مغزم –
 .کنمیم

 

 از نفهمم که بودم آشفته و رسدرگم چنان .لرزیدم خودم به
  .ترس یا بوده خواسیر   و اشتیاق

 

  .شد سست کمرم دور کیم دستش

  .آمدم پایی    پایش روی از آرام
 
 انگشتانش آخر لحظه

د، را پهلویم  .کرد رهایم اما فرسر

 

ه زمی    روی مانده غذاهای به نگاهم  کوتاه از .ماند خت 
  .کشیدم خجالت خودم آمدن

 

  .کشید چنگ رسش پوست روی باری چند
 

 اشکالفگ
 نزدیکش را خودم و گذاشتم کنار را تردید .دادیم آزارم

  .کشاندم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 الیالبه را هایمانگشت .دادم تکیه اششانه روی را رسم
 قفل را همدیگر دست همزمان لغزاندم، انگشتانش

  .کردیم

 

 .داشت خش احساسات هجوم از صدایش

 .ندارم کاریت .شد دراز گوشام –

 

 .نشست لبم روی خوشبخبر  و کوچک لبخند

 .بوسیدم را زمختش و بزرگ دست پشت

 

 ۴۸۶_پارت#

 

وع که وقبر   را دستم پشت شست با زدن حرف به کرد رسر
 .کردیم نوازش

 

 یم همیشه –
 
ی یه میاد، یگ روز یه یک  با برات که دختر

همه عشقت، باشه، رفیقت که یگ ...داره فرق بقیه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 یم بیب  یم رو شوهرا و زن ...کست
 
 رو یگ دست منم یک

م،یم روز یه   ...کنمنیم ولشم محکم، گت 

 

 .کردم نگاهش رسگرم و متعجب

؟ اینجوری پرسا شما خداب   –  هستی  

 

 خییل نون، لقمه یه واسه بدوب   شب تا صبح وقبر  –
ییم دست آچار خوب آینده   یه امید با .بقیه از بیشتر   گت 

 .چال تو رییم و

 

 را بودم کشیده انتظار گفتنش برای هامدت که هاب  حرف
 :کردم زمزمه

 

 گریه تنهاییام توی خییل .شدم اذیت خییل تو بدون –
یم آرامبخش با خیال و فکر از که اومدیم شباب   .کردم

 .خوابیدم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .لرزید همدردی از هایشچشم .آورد باال را رسش

 ...ناری نگذشته، راحت منم واسه –

 

 .دونمیم –

 !یوق به که گاوی مثل کار، به بستم رو خودم –

 

 .نشست لبم روی خشک لبخندی

 .من جذاب گاوکله –

 

 .زد نیشخند

  ها؟ ...دیگه کردی تعریف االن –

 .پاشیدم لبخند صورتش به

 

 .هایماندست اتصال تا آمد، پایی    نگاهم

 یه اگه .دادم پس رو امتحانم !یاشار مادرمم، دختر  من –
ی باراین موندم، زنده و شکسبر  ومن بار  .مونهنیم ازم چت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 یاشار#

 

 در کنار جارخبر  هایلباس از یگ جیب داخل از امگویسر 
 .خوردیم زنگ

 

 وصل را تماس و پیدا را گویسر  .شدم بلند ناری کنار از
  .کردم

 

احت حساب   بود معلوم رسحال، اما بود، عصباب   رضا  استر
 .کرده

؟ مرگ خواب سالمبر  –  !کار رس بیا رفبر

 

 ...هم فردا ...نمیام امروز –

  ...تنهامدست من !مرتیکه شده، تچه –

 

 ...جز نکردم، پیدا ایبهانه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کنهیم درد گلوم –

 

گاه وقت .دادم یادت خودم رو بازیاشاموبر  این – یم تعمت 
 شه؟یم خوب حالت شیفت برای بعد و داری کرونا شه

 

 ۴۸۷_پارت#

 

 .آشناست پرسه .کمکت بیاد بزن زنگ دم،یم شماره یه –
 دوتاب   خودمون گفتم من زد، رو من به پیش روز چند

گاه یم شاگرد ویل گردونیم،یم رو تعمت   .نیست بد بگت 

 

؟ شاگرد –  شهیم شاگرد واسه پول بدبخبر  همهاین تو چ 
ل و بیمه بگه بیاد فرداپس داد؟  ...ب ل و ا 

 

 .چرخاندم در در را کلید زدمیم حرف رضا با طورکههمان
  .آمد کنارم از ناری صدای

؟یم کلید چرا درو –  کب 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 از ترسمیم که گفتمیم باید متعجبش هایچشم جواب در
 .دادم فاصله دهانم از را گویسر  بدهم؟ دستش

 

 خواسبر  اگه خوامیم .کنهنیم عیب کاریمحکم از کار –
، فرار  .نتوب   کب 

 

 .خندید

زن – ؟یم خایل خونه از رو پت    من ترسوب 
ا
 باهات هم قبل

 .موندم تنها

 

 :زد فریاد رضا آوردم نزدیک که را گویسر 

  !هوووی –
 
ه !یابو مرتیکه  رس ...خایلخونه بردی رو دختر

ه منم  مایل؟یم شت 

 

 کیه؟ دختر  !نگو چرت –

  .بود ناری .اومد صداش ...شنیدم خودم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

؟یم چرا داد –  .شد پاره گوشم زب 

 .زدیم فریاد کماکان .گویمیم چه شنیدنیم

 

  ناری ...خدا خود یا –
 
 ...توئه خونه

 

، لقر دهن خدا به رضا، ببی    –  روغن با رو دهنت اون کب 
 ترمز خودکار کردی باز رو دهنت تا که کنمیم پر ترمز
 .بکیسر 

 

 !بگم؟ حمیده خاله به ...خاله –

 !نه –

 

 .نگرانته ابالفضل به –

،یم رو زیپ تو .گمیم بهش وقتشبه خودم –  ...وگرنه کیسر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کرد قطع را تماس و گفت باباب   برو

 .آوردمدریم دلش از بعد

 

 رسویس به و کشیدم را زیپش انداختم، جیبم ته را کلید
  .رفتم بهداشبر 

 
 که ایدقیقه چند همان بودم ترسیده واقعا

 .نبینمش برگشیر   وقت روم،یم رسویس به

 

 دور شدن، هال وارد محضبه کارم، شدن تمام از بعد
  .کردم نگاه را خانه

 

 .بود ایستاده بالکن روی

 جاب   دلم که هاهمان ...هایششانه روی رها موهایش
 .بود شده است   تارهایش میان
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ر خریدز  بانوی بارانی  

ون از که گریم دم وجود با حبر  خانه هوای  آمدیم بت 
  از داشت هاب  نشانه داد،یم خوب   عطر

 
 .دلدادیک

 

 .بود کرده بهشت حضورش با مرا حرستکده  

  .بسازد برایش داستاب   و ببیندمان کیس خواستمنیم

 

 عقب و پیچاندم کمرش دور را دستم .رفتم جلوتر
  .کشیدمش

 

 آغوشش در کرد، برخورد امسینه به محکم پشت از
  .گرفتم

 

 تکیه صورتم به را صورتش گذاشتم، اششانه روی را رسم
 .داد

  .بود شده من سهم خوابت فقط ...ناری ...ناری –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یب   و نریم به نشاند، صورتم روی ایبوسه  همان شت 
 .هاخواب

 

بان تمام دوره   برای سکوبر  ...سکوت قلب که هاب  ض 
  .بود مانده جا زدیم هم نامبه را سندش کهزماب   از هایمان

 

بان   از رسفرصت حاال که دارسکته هایض 
 
یم پس زندیک

 .گرفتیم

 

  از فندق داد صدای
 
 .آمد پایی    طبقه

 ...یاشار ...بخر دونه ...بخر دونه ...گاوکله –

 

 :کردم زمزمه .لرزید امسینه روی رسش

–  
 
 این کرد کاری هر ویل مامانمه، هایزحمت نتیجه
  .نشد خوب باهام کالغت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 صدا ومن فقط گفبر  مگه تو بعدم مینا، مرغ و نە کالغ –
 کنه؟یم

 

 .نگفتم دروغ –

 ...ناری گهیم ظهر یاشار، گهیم صبح این –

 

 :دادم تذکر جدی خییل

 ...مادر هم داره احتیاج پدر به هم بچه –

 .شد کشیده باال هایشلب

 

 :بگویم که بود وقتش

 .خودمونه هایبچه منظورم البته –

 .پرید پایی    و باال زدهذوق

 

 ...داری دوستش ...دادی لو بود، فندق منظورت –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...کشیدم پوستش روی را امبیب  

یم دلم ترگرسنه فقط شدم،نیم ست   تنش عطر از
 ...ببوسمش ببویمش، خواست

 

خراب را حالم ریزش آخ .فرورفت گردنش در هایمدندان
  ...تر

 را خوشم حال نیشگونش درد و ناخن سوزش ناگهان
 ...پراند

 

 ...ناری کن، ولش ...آخ ...گوشم –

یم پخش صورتم روی داغش هاینفس و عصباب   صدای
  .شد

 

؟نیم خجالت تو –   کیسر
 
ییم مگه؟ گریک  کمیه مت 

؟ رمانتیک  بایسر
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 گاز که چشه مگه بوس ...بود بارم آخرین ...کردم غلط –
م   .بگت 

 

 ...عشقشون واسه کارا چه بقیه ببی    برو –

یم رسزنشم و شدیم بسته و باز جلویم قرمزش هایلب
 .کرد

 

 :گفتم کردنش آرام برای گرفت، امخنده

 ...اجازه با اونم بوس، فقط –

 

 اگه باز .کرد اطمینان بهش بشه زب  نیم حرف یه تو –
ی گازم  ....بگت 

  ...کشیدم کام به را هایشلب کردنش ساکت برای

 

 پایش زیر دست .کشید عقب رسکشانه که را رسش
  .کردم بلندش زمی    از و انداختم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کند حلقه گردنم دور دست نیفتد اینکه برای شد مجبور

 باز را دستم کیم حبر  بودیم، نرسیده اتاقم به وقبر  تا
 .نکردم

 

 خنده از هایششانه کوبیدمش تشک به تخت روی وقبر  
 ...لرزیدیم

 ...نکردی قفل رو در الگ ...گاوکله –

 

وی به و کشیدم دراز کنارش  زدم افسار درونم رسکش نت 
  ...نکشم زیر به را او تا

 

 بخوابم بذار .دلتنگتم سال دو اندازه   ...ناری م،خسته –
 ...پیشت

  ...خودبر  –

 

 .بردم فرو موهایش بی    را رسم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دیگه کارای به رد دست البته .میاد خوابم .تو جون نه –
میم اجازه قبلش باراین البته ...زنمانیم  .گت 

 

 .شود بلند خواست

 و کردم اشیگ تخت با و دادم عبور اشسینه از را دستم
 :زدم غر

 .زنمنیم خایک جاده اجازه،ب   بااجازه، ...بابا فهمیدم –

 

 .بوسید را صورتم محکم

 .آفرین –

  .دادم جا گردنش در را رسم

 

  در آرامش همهاین از قلبم
 
 .بود سکته آستانه

 !؟...ناری –

 ...هوم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .دندونمه زیر شمزه .چسبید گازه –

 .ببند –

 ...باشه –

 

  ...خوابیدم
 
 انگار سبک و آرام آنچنان ...خوابیدم واقعا

 .امنخوابیده هاستسال
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 .زدندیم را خانه در زنگ

 منبع که رسی شده خت   چه شوم متوجه اینکه از قبل
  .شد دور من از بودم امسینه روی مالیم کننده  مست عطر

 

مش که کردم بلند هوا در را دستم  .بگت 

 .کندی وموهام ...دیوونه شو، بیدار ...آخ –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کشیدم عقب را دستم .پریدم جا از ناگهان

 ...ببیخشید ...ببخشید –

 

 .سوختیم کردم باز که را هایمچشم

 بازویم به را انگشتانش و نشسته کنارم ناری نبود، خواب
 .بود کرده بند

 

 .شده قرمز چشمات ...یاش –

 زدن؟ زنگ –

 ...آره –

 

 .چرخید خواباتاق ورودی سمت نگرانش نگاه

 !؟...یاشار –

 

 چیه؟ .جونم –

 .بود شده خجالت و ترس از پر هایشچشم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !نباشه مامانت –

 

 .کردم اخم برایش

  مگه؟ ایمبچه .باشه مامانم –

 

 .فرورفت بازویم در هایشناخن

 .کنه بد فکر مدرباره خوامنیم .ببینه اینجا ومن بیاد –

 

 کند؟ امدیوانه خواستیم

؟ فکری چه –
ا
  مثل

 

ی از ترمهم برایش انگار .برچید لب یم فکر که بود چت  
  .برگردانم را خوبش حال شوچ   با کردم سیع .کردم

 

 .زدم چشمک

 .ندادی پا جورههیچ گمیم بهش خودم بود اگرم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کوبید مشت بازویم به

 دارم؟ شوچ   حال االن –

 

 .آمدم پایی    تخت از

 .کیه ببینم برم بمون، اتاق توی خواییم –

 

 .گیللپ خانم بود، ایستاده مانهمسایه در دم

 ندیدید؟ رو ناری شما ببخشید، .سالم –

 

 پریس؟یم چرا من از –

 .پیچید همبه را انگشتانش و انداخت پایی    را رسش

 

 که گفیر   شیواجون .پرسیدم بقیه از .نبود واحدش –
 .شما واحد اومده

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

اهنم ناری که کنم رسشبهدست و ببندم خایل خواستم  پت 
 .زد کنارم و کشید پشت از را

 

 .گرفت ندیده مرا ناری دیدن با

– ،  ...تو ؟...ناری کجاب 
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 .آمد در خیابان کنار هایدکه روی لبوی رنگ به قشنگ

 بودید؟ خواب –

 

 .شد ویل شود، قرمزتر بتواند کردمنیم فکر

 :گفت دستپاچه ناری،

  ...برد خوابمون ...دیدمیم فیلم داشتیم –

 

 .شد دیر مصاحبه دادی؟نیم جواب رو تلفنت –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کوبید اشپیشاب   به ناری

 

 ...بود رفته یادم –

 .آوردم پایی    پیشاب   از و گرفتم را دستش

 

 شده؟ چ   –

 برده گل براشون ریحان .تأسیسهتازه زبان آموزشگاه یه –
 .بوده

 

 مگه؟ خوبه زبانت –

 .خوانیم هامبتدی برای ...حدودی یه تا –

 

 .برود ریحان که زدم اشاره رس با

 .فرستمشیم من .برید شما –

 

 .کرد نگاهش دودل ریحان



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .میام شم آماده منم ...ریحاب   برو –

 

 .کردم پیش را در

  داری؟ الزم پول ...ناری –

 

  .نیست پول برای !نه –

 !ازم نکب   قایم –

 

 .خلوتن کالساش کرونا خاطربه .پوسمیم خونه تو من –
ش   .مجازیه بیشتر

 

 .شد گرفته حالم رفتنش از

 .کردم بند ظریفش کمر به را انگشتانم

 ...من شکستب   عروسک

 

 ...هسبر  پیشم امشب کردم فکر –



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی که کرد باز را دهانش  ...دوباره .بگوید چت  

 

 .خندید آرام .بود باالیش لب میخ نگاهم

 ...یاشار نکن –

 

؟ –  !چ 

 ...نکن نگاه اینجوری –

 

  .کنمنیم نگاه قبوله –

  .نبوسم نگفت نکنم، نگاه گفت .کشیدم پایی    را رسم

 

  روی .نبود خودش دست
 
  .شد بلند پا پنجه

 در انفجار و بود سوئیچ زدن مثل هایشلب تماس
 
 
  ...رسم محفظه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 برای را او و کنم نیسترسبه را خانه کلید شدیم کاش
 .دارم نگهش خودم کنار همیشه

 

 هم را رسش اما گرفتم، را نشست امسینه روی که دستش
 .بود کشیده عقب

  ...یاشار –

 

 !اینجا برگرد شب حداقل ...نرو –

د همبه ناراحبر  از را قرمزش هایلب  .فرسر

 

  .نیست درست این –

 زن این هم االن همی    .گویدیم چه دانمیم کردم فکر
 .بکارد بقیه دهان در لق تخم هزار توانستیم همسایه
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 انگشتانم .گرفت پس را دستش حبر  شد، جدا من از
 .شد مشت بالتکلیف

 

 .زود کنم،یم حلش .ریزمنیم رو آبروت بره رسم من –

 

  روی از را مانتواش
 
نیم نگاه من به .برداشت مبل دسته

 .کرد

 

 وقتهیچ حرفاشون !یاشار نیست، مردم حرف بحث –
 ...برام سخته ...خودمم موضوع .نبوده مهم برام

 

 .چرخاندمش خودم سمت و گرفتم را بازویش

 !بزن حرف و کن نگاه چشام تو –

 

 .گرفت باال شجاعت با را رسش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 مادر و پدر اگه کنم رفتار جوری کردم سیع عمر یه –
 دارم خودم االن .اومدمیم بار طوراون بودن رسم باالی
 .پاشمیم هم از رو چ  همه

 

افتش موضوع  کردم؟یم چکار داشتم احمق من .بود رسر

 یه خوامنیم زیاده، دقیقه یه بکنم؟ غلیط چه من بگو –
 .نبایسر  پیشم ثانیه

 

 .داد تکان تأسف به رسی

؟ چیکار بگم بهت باید من –  .نیستیم بچه دیگه ما کب 

 

 .رفت و شد رد کنارم از

 !لعنبر  داد؟یم نباید خداحافیط   بوس

 

 ...نفس بدون هوا،ب   خأل؛ میدان بود شده خانه ناری بدون

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم رسم به گیل چه باید مرصق  ب   و خودب   از حجم این با
  گرفتم؟

  کردند؟یم چکار مواقع این بقیه

 

یم حمیده به .فهمیدندیم را هم زبان هازن اینکهنه مگر
 .بود بلد را راهش گفتم،

  .برداشتم را گویسر 

 

 شدن وصل محضبه .شد پیدا راحت حمید، کردم رسچ
 :پرسید تماس

 !مامان؟ جانم .سالم –

 

یم زنگ که بار هر گرفتم،یم را اششماره دیردیربه بس از
منده .شدیم هول زدم  .امکوتایه از شدم رسر

 

 کاری یه واسه ویل معرفتم،ب   دونمیم ...مامان ببخش –
 ...بوسهیم رو خودت دست فقط که زدم زنگ



ر خریدز  بانوی بارانی  
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  شده؟ چ   –

 .ناریه بهراجع –

 

 :پرسید است، طرف بچه با انگار

 باهات؟ قهره –

 

 !آخه؟ چیه قهر –

 زدی؟ زنگ چ   واسه پس –

 

  .بود خایل دستم روی رسش جای اینکه گفتم؟یم باید چه

 .خوامشیم ...خوامیم .کنم چیکار موندم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 گوشم از را گویسر  .پیچید گویسر  در کشیدنش کل صدای
  .دادم فاصله

 
 
 .بود شدن رد درحال خویسر  به اول مرحله

 

 :پرسید خنده با آورد کم نفس و شد خسته وقبر  

 چیه؟ دهنش مزه   دوب  یم حاال –

 

 .کرد زایل را عقلم قلبم، سؤالش شنیدن با

 ...ستخوشمزه ؟...دهنش مزه   –

 

 دهانم چفت بودم گذرانده کنارش که لحظابر  به فکر با
 .شد باز

  حالیه یه المصب –
ا
  ...اصل

 

 .پریدم جا از زد گویسر  توی حمیده که اینعره با

 درد گلم دست ...بگو همینجوری ...نکشیا خجالت –
  .کردنم بزرگ پرس این با نکنه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .خاراندم را رسم خطاکار هایپرسبچه مثل

 .پریسیم خودت !حمید؟ کنم، چیکار خب، –

 

 .نه یا بشه زنت خوادیم ببی    گمیم بهت –

–  
 
 ...مبچش گذاشته که خوادیم حتما

 

 .کرد قطع حرص با را حرفم

ه حاال ...دیگه نزن حرف تو –  داده، بهت ماچ یه دختر
  ...نذار براش آبرو

 

 آورد؟یم رسم بالب   چه ماچ همان دادن برای گفتمیم باید

 

 کیه؟ دست اختیارش –

 !خب منه دست –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شد کفری حساب  

ش گمیم کنم؟ خواستگاریش تو از بیام !یاشار –  بزرگتر
 کیه؟

 

 ...داییش ...آهان –

 داری؟ رو داییش شماره   –

 

م؟ ناری از .نه –  بگت 

 .خودم به بست   رو بقیه .ازش بگت   رو بله اول تو –
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 ندانم که بود آن از تابلوتر .کرد خداحافیط   تند حمیده
 .زندیم زنگ خواهرش به االن

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 آزاردهنده و رسبرحوصله همهاین همیشه خانه سکوت
 بود؟

 

 ...برداشتم زمی    روی از را خوردهنیم الزانیای هایبشقاب
  .آورد لبم به لبخند زد کتکم آن با که بالیسر 

 

 خودم دور .گذاشتم سینک داخل و کردم خایل را هاظرف
 ...چرخیدم

 

 .دررفت و خورد رس انگشتانم بی    از کرد، امهواب  

 که ماندن کارب   نبود، تحملقابل خانه هوای او، بدون
 .بدتر

 

گاه به بود وقت هنوز شاید  .بروم تعمت 

 .گرفتم را رضا شماره  

 پرسه؟ به زدی زنگ !رضا –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 حقوق شهیم االن .نگرفته گاز رو مغزم خر که من –
 بدی؟ شاگرد

 نیست؟ دیر بیام؟ –

 

  که بیا .شب آخر تا کو .هفته ساعت بریس تا –
 
 زندیک

 .داره خرج

  .پوشیدم را هایملباس

 

 سمت و برداشتم .بود آویزان بالکن روی کارم لباس
گاه  .رفتم تعمت 

 دوباره .خورد زنگ امگویسر  که بودم نرفته رایه هنوز
 ...رضا

 

 ریس؟یم یک –

 چطور؟ –

ی –  .کب   کار ماشینش رو تو خوادیم فقط اومده، مشتر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ها این ما شغل در  .آمدیم پیش چت  

 آشناست؟ کیه؟ –

 

 ...بیا حاال ...ها –

 .رسمیم دیگه ساعتنیم بگو بهش –

 

  که بود منتظرم کیس
ا
 شورولت نداشتم، را انتظارش اصل

 .صاحبش صدالبته و آشنا، پت  

 

 .شد پیاده شهیاد و باز رنگدودی بوگابر  در

 .افتادم کردیم کاریکتک برگشبر  چک برای که روزی یاد
 .شد چفت هایمدندان

 

  .سالم –

ش کن جمع –  .بت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کشید عقب را دستم که شدمیم رد کنارش از

 !پرس کن، صت   –

 

  .درآوردم چنگش از را خودم محکم

 شده؟ پیدات من بر و دور دوباره روب   چه با –

 

 ته صدایش
 
 .داشت خواهش مایه

ش هیشگ –  بیام، شدم مجبور !یاشار کنه،نیم تعمت 
منده پیش دفعه واسه وگرنه  ۴۸۵_پارت# .تمرسر

 

 :زدم داد رسش و ایستادم

 کمکت داری انتظار درآوردی، من از که پدری اون با –
 کنم؟

 

؟ بدمش ماشینمه، کنم؟ چیکارش –  اوراقر

 .آورده برایم را اشبچه انگار که ماشینم گفتیم جوری



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 در را نگراب   توانستمیم .قدیم دوسه تا آمد، جلو رضا
 این پس از دانستیم .ایستاد کناری اما بخوانم، صورتش

 .آیمبریم ریقو

 

 گنیم بردم هریک پیش .دمیم بهت رو پولش اولش همی    –
ی کن، درستش برام تو .شهنیم تعمت   دیگه  خوب مشتر
 .میارم برات

 

یب   که بیب  یم – نیم قبول من میارن ماشی    .نموندم مشتر
 .کنم

 

 .ایستاد دیگرمان سمت رضا

  بحب   یه حاال .بزرگید مرد دوتا !یاشار بیا، کوتاه –
ا
 قبل

 بحثمون همدیگه با هم تو و من بار صد .اومده پیش
 .بیا کوتاه شده،

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  دیگه روز دو –
 
؟ بشه پیدا ورااین رفیقش رسوکله   چ 

 

د مشتلق بخواهد انگار شهیاد  .پرید حرفم وسط بگت 

 .گردهبرنیم دیگه داشت، اقامت .انگلیس رفته .نیست –

  .رفت قدییم ماشی    به شهیاد از نگاهم

 

  آن با بار اولی    برای که ناری
 
 و ذوق آن ...کرد رانندیک

 ریخته موهای رورسی، روی هایگل هنوز ...اششادی
 .بود یادم را صورتش روی

 

ین از یگ شاید  پت   شورولت را عمرم هایخاطره بهتر
 .ناری خاطربه فقط بود، ساخته

 

 .کنمیم براش فکری یه –

  .داد فشار محکم را دستم شهیاد

 

 .کب   قبول کردمنیم فکر خدا به ...مردی خییل –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .رفتم ماشی    سمت و کشیدم عقب را خودم

 

 .آمد رسمپشت

 دی؟یم بهم چندوقته –

ت بندازم بهش نگاه یه باید –  .کنمیم خت 

 

ت   ...برو که یعب   کنمیم خت 

  .رفت عقبعقب

 .کردن جوابش همه ...آقاب   خییل –

 

  .کشیدم سقفش به دسبر 

، آوردم رو تشیشه – ان باید پایی    .دیگه کنم جت 

  .فهمیدیم انگار زدم،یم حرف ماشی    با بودم، شده خیاالبر 

 

 متوجه حبر  که بودم شده کار غرق آنقدر بعد ساعبر 
 .نشدم هوا تاریگ



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .بودم رسگرمش ونیمیازده تا من اما رفت، ده رضا

 

 .زدم زنگ صاحبش برای بعد

ش بیا فردا کارتم، به بریز پنج –  .بت 

 

 تومن؟ پنج شد بود خراب چیش مگه –

 .مهارتمه پول –

 

 .خندید

ش همینکه – ان .شستت ناز کردی، تعمت   .کنمیم جت 

 

 یگ این شد،یم رسشان عاشقر  انگار هم دارهامایه این
 .بود کالسیک هایماشی    عاشق

 

 ۴۸۶_پارت#

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  چراغ برگشتم، آپارتمان به وقبر 
 
 .بود خاموش ناری خانه

 

 گرفته حالم حساب   .رفتم باال هاپله از آسانسور جایبه
 .است ساکت ساکت واحدش دیدم وقبر  شد

 

 و راض   را خودم نتوانستم گرفت را اشبهانه دلم هرچقدر
 .کنم بیدارش

 

 بوی نداشتم هم رفیر   راه جان کهاین با رسیدم که خانه به
ین   .بکشم دراز دادنیم اجازه عرق و ماشی    روغن و بت  

 

  .خوابیدم بعد و گرفتم دوش

 روی رسی توهم زدم، را توهمش شدن بیدار از قبل فردا
  ...امگونه روی ایبوسه گریم حبر  .امسینه

 

 .کردم باز چشم رسی    ع

  ...باطل خام خیال زیه



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...خیالش و بودم خودم قبل دفعات تمام مثل

 

 را تیغدسته روشوب   داخل .شستم را صورتم و دست
  .بود شده صبحگایه مراسم مثل برایم برداشتم،

 

  ...آن کف زیر اشزبری .کشیدم رسم به دسبر 
 
 زندیک

 با روز هر هم من بود، گرفته من از را هایشخویسر  کوفبر 
  ...حاال اما شدم،یم اشرودرروب   آماده   موها کردن کوتاه

 

 .آمدنیم صافم رس خشونت به که بود هایمچشم در برقر 
 .گذاشتم آینه باالی را تیغدسته

 

، و نان لقمه یک   .برقر  سازچای از زیپو چای یک پنت 

کس ظرف  اینکه برای ایبهانه .بود سینک داخل هنوز پت 
  ...هم شاید .ببینمش کار رس رفیر   از قبل

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...شاید دیدی، چه را خدا
ا
 را کرامتش کریماوس که فعل

 .بود داده نشان هم من به

 

 .زدم را اشخانه در زنگ

 لباس اما شده، بیدار تازه گفتیم اشکردهپف هایچشم
ون  موهای روی از همیشه مثل هم شالش بود، تنش بت 
 .خوردیم رس صافش

 

 شده؟ چ   گردنت !ناری ...ابالفضل یا –

 .نخندم نتوانستم که رفت غرهچشم آنچنان

 

 منه؟ کار خداوکییل –

 .کوبید امسینه به مشت با

 چه من .کرده هم ذوقر  چه !شعورب   کالسب   مردک –
 ...غلیط

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 برگشتم وقبر  اما آمد، رسمپشت از در صدای ایلحظه
ی  ...ناری ب   رفت حواسم .نبود خت 

 

 ۴۸۷_پارت#

 

 .شه خوب کنم بوسش بیا –

 .ببندد را در خواست

 

 .گرفتم محکم را در

 !کن باز درو ثانیه یه ناری، –

 

  .انداخت باال ابرو

، کاری –  !پرسم؟ داشبر

 

زن  .بود ایستاده رسمپشت همسایه پت 

 .کشید جلو را اشرورسی هول و کرد سالم تند ناری



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 !خانومسکینه .سالم –

  .بود من به انعطافش بدون نگاه .داد را او جواب رسرسی

 

 اینجا؟ داشبر  کاری –

 .بدم رو ظرفش بودم اومده –

 

 رسپشت که بدبیب   از پر هایچشم آن با اشنوه دیدن
  .کرد امعصب   بود ایستاده مادربزرگش

 

 اجازه همه از باید هم بشقاب کاسه دادن برای نکنه –
م؟  بگت 

 

 :زد صدایم هشدار با ناری

 !یاشار؟ –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :گفت همسایه به رو و کشید را دستم

 !خانمسکینه ببخشید، شما –

 

زن  :زد غر و کرد نچ   پت 

  .زیرهرسبه اهله، پرسش گفیر   مادرتون واال –

 

 ...ببخشید .رفتیم داشت .بود آورده رو ظرف –

 .شد خورد ناری کردن عذرخوایه از اعصابم

 

قول یه من با مادرت !پرسم نیست، درست کارا این –
 ...ما امید به داییش رو دختر  این .گذاشت وقراری

 

 قطع را حرفش .گذاشتیم خشخاش به مته زیادی داشت
 .کردم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 فقط جریانه، در مادرمم ...خوامیم رو خاطرش من –
م رو ناری داب   شماره    و خواستگاری برای زنهیم زنگ بگت 
 ...مراسما دونمیم چه این

 

 .کشید را دستم ناری

؟ من به خواسبر یم یک !یاشار –
 

 بگ

 

زن .برگشت ناری متعجب صورت سمت رسم نیم ولم پت 
 .کرد

م، مثل هم بچه این –  خونه این بزرگتر  باشه هرچ   دختر
 .منم

 

 ۴۸۸_پارت#

 

 .رفت پله سمت ناری

 .خانمسکینه خداحافظ، .کوروش بریم، –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !کجا؟ ناری، ...ناری –

  شنیدن دیگر
 
 .نداشت دلییل همسایه هایحرف دنباله

 

 همسایه جاکفیسر  روی را ظرف رسیدم که همکف به
 .گذاشتم پاییب  

 

 .بستم را راهش پراید کنار

 شد؟ چ   ناری –

 

 .کشیدم را بازویش

  .بود آب پر هایشچشم

 شد؟ چ   –

 

سیدی ازم حبر  ...گفبر یم بهم باید –  ...نت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

م آغوش در خواستمیم  پرسک ویل کنم، آرامش و بگت 
 .بستیم را وبالمدست این و بود ایستاده کنارمان

 

م تو از رو بله اول گفت حمید، به زدم زنگ –  باور .بگت 
ی !کن  .نمیاد پیش تو اجازه   بدون چت  

 

 .درآورد پولش کیف داخل از را سوئیچ

  ...من ...لحظه یه گرفت دلم فقط ...خوبم من –

 

 آسفالتم جایشبه االن نباید نبود، قهر و بغض اهل ناری
  کرد؟یم

 

ی اینکه بدون دیدم ناگهان ناراحبر  دلیل باشد گفته چت  
کم ...دانمیم را اش   .کردیم ناامب   احساس بود، تنها دختر

 

، قوی که هرچقدر   .آورییم کم جاب   بایسر



ر خریدز  بانوی بارانی  

، باید مواقع این اینکه  حرف او با تا بود کیس مادری، زب 
 .بزند

 

 زنده مادرش و پدر اگر ...اشداب   به زدنمان زنگ همی    یا
ی ادعای آدم همهاین بودند،  .شدنیم شانبزرگتر

 

  یک لمس از کرد گریپاژ مغزم
 
 حجم از کوچک گوشه

 .اشتنهاب  

 

م رو کوروش .برم من –  .کارش رس بت 

 .بست را در و شد ماشی    سوار

 

 .آوردم پایی    شیشه سمت را رسم

 .زنیمیم حرف باهم بعد –

 

  .زد ایساده لبخند و کرد نگاهم

ی باید   ...گفتمیم چت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 مرا بداند که محکم چنان کنم، بغلش خواستیم دلم
 نه؟ مگر برایش، بودم کاق   خودم .دارد

 

 .بود رفته اما ...دارم دوستش چقدر گفتمیم باید !لعنبر 

 

 ۴۸۹_پارت#

 

 به فکری باید .بیاید اتوبوس تا ماندم منتظر خیابان رس
 گوش و رس به دسبر  نبود ایچاره .کردمیم ماشی    حال
 .بعد تا کشیدمیم جیپ

 

 دیدن از دیگر کردم،یم نگاه مردم به وقبر  اتوبوس داخل
  .بودم کرده پیدا را جفتم هم من .شدنیم پر دلم هازوج

 

ینش رویروبه شدیم، رد طالفرویسر  یک جلوی از  ویتر
  ...بودند ایستاده خنداب   دختر  و پرس



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 بودمشان، ندیده را هاطالفرویسر  وقتهیچ عمرم در انگار
 .فرویسر  نه و داشتم خریدی نه

 

 نخورده زرد و روشن هایمغازه این به وقتهیچ گذرم 
  .زد نقش ذهنم در ناری غمگی    هایچشم .بود

 

 ایهدیه برایش هازیمبوفرویسر زلم این از یگ از باید شاید
 هان؟ ...گرفتمیم

 

گاه پنج تا  به رفیر   برای تا برگشتم خانه به بعد .بودم تعمت 
 .شوم آماده پایگاه

 

 .گرفتم را اششماره

؟ –  کجاب 

 .مخونه راه تو .آموزشگاه بودم اومده –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 فهمیدم فقط .بفهمم را حالش صدایش از کردم سیع
 .نیست غمگی   

 

 نشد باز .برم که شدم آماده االن .کشیکم شب من –
  .ببینمت

 

 .کردیم آب را سنگ دل پرحرستم آه

؟ وجدانعذاب –  نگرفبر

 

 ...کوچولو یه فقط .کمیه –

فهمم دختر  قربون آ، – ان .برم چت    .نره یادت جت 

 

 .کنم تصور را اشخنده توانستمیم

 !حاال ...حاال –

 

انش –  .بگم من هرچ   جت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .کبوده هنوز قبیل جای ...برووو –

 

 .کرد ورم غرور از امسینه گردنش روی نشانم یادآوری با

 .بود شام منظورم من منحرفه، فکرت خودت –

 شام؟ فقط –

 

 ...بابا مثبتم،بچه من –

 .کنه باور که کیه –

 

 ...ناری –

 ...هووم –

 تند شد باعث ناری گویسر  شارژ اخطار بوق صدای
 :بگویم

 

 دیگه؟ دوب  یم خودت دارم، دوستت نگمم اگه –

 :داد را جوابم شوخ



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .اطالعمب   من !واال نه  –

 

 زیر رو ادبیات .نیستم بلد رو کردن محبت زبوب   من –
  .فقرم خط

 .افبر یم راه کن، تمرین –

 

  .ناردونه جون به نداره راه –
ا
 چون مکانیک، رفتم اصل

  .داشتم دوست عمیل کارای

 .داد جال را روحم اشخنده صدای بار این

 

 ...الوو –

 .بود خاموش زدم زنگ هرچقدر هم بعد .شد قطع تماس
 
 
 .شد تمام شارژش حتما

 

 ۴۹۰_پارت#

 

 ناری#



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 زنگ اشگویسر  به هرچقدر .درآمد آب از ایطوالب   شب
  .دادنیم جواب کیس زدم

 

 
 
 فردایش .خوابیدم دلداری همی    با بود؛ شلوغ رسش حتما

  .نزنم زنگ گرفتم تصمیم

 

ایط از که من ی اشکاری رسر  به نباید شاید دانستمنیم چت  
 .بود کم امکانش هرچند دادند؛یم جواب هایشانتلفن

 

  .خورد زنگ امگویسر  که بود ۱۰ ساعت حدود شب

 ...ناری –

 !ریحون جانم، –

 

 .میاد راهرو تا صداش .کنهیم رسفه بندیه آقایاشار –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

همه کابوس بود شده رسفه .کرد آزاد سقوط ترس، از قلبم
 .عزیزانمان سالمت برای خطری زنگ مان،

 

؟یم چ   –
 
 یک

 .ببی    بیا –

 

 .دویدم در سمت و کردم قطع را تماس خداحافیط   بدون
ه سمت که دستم   تازه رفت دستگت 

 
  .دیدم را اشبرهنگ

 

 .چرخیدم خودم دور گیج، .بود تنم شلوارک و تاپ فقط
  .رفتم اتاقم سمت و گرفتم را تصمیمم باالخره

 

 تندتند که جلودکمه بلوز یک و پوشیدم بلند دامن یک
  .بستمشان

 

 
ا
  کردم؟یم چیکار باید .بود افتاده کار از مغزم اصل

خانه از   .برداشتم را چهارگیاه قویط آشت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .دویدم باال هاپله از و انداختم رسم روی شال

 عمر یک ثانیه هر کند، باز را در تا واحدش، در پشت
 .بود نداده آزارم قدراین انتظار وقتهیچ ...شد

 

  .بود دوشش روی حوله .کرد باز را در خودش

؟ – ؟ کرونا خوب   گرفبر

 

 .پرید باال ابروهایش

 چطور؟ .نه –

 

 .شدم وارد و زدم کنارش .بود دارخش و گرفته صدایش

 .کب  یم رسفه –

 

 .خندید

م – ؟ فرار نباید االن باشه، کرونا گت   کب 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بذارم نوشدم آوردم، چهارگیاه برات –

 

 .بود گرفته اششوچ  

 .کروناب   پیش رییم بزن، ماسک حداقل –

 

 ۴۹۱_پارت#

 

 اینجوری چرا صدات .افتمیم پس دارم !یاشار نکن –
 شده؟

 دور محکمش دست .گذاشتم اشپیشاب   روی را دستم
  .شد قالب کمرم

 

 کنم؟ جت  ت تریسنیم !خرگوش میای، نزدیک –

  .دادیم دود بوی

 دی؟یم چ   بوی –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نبات و قند –

 !مسخره –

 .شد نبات آتیش تو بود، انبار تو قند .واال نه –

 

 اشرسفه .شدم پرت عقب به کهجوری کرد، ولم ناگهان
  .بود بلند و محکم

 

 را دود حجم بخواهد انگار کرد، رسفه ریه ته از و شد خم
 .بیاورد باال

 

 .گذاشتم پشتش را دستم .بدش حال از بود گرفته بغضم

  ....جونم یاشار ...یاشار –

 

 تکان کنارش از ایذره .بروم عقب زد اشاره دست با
  .نخوردم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 صورتش .نشست مبل روی کردیم رسفه طورکههمان
 .بود شده کبود

 

 :کردم التماس

 .دکتر  بریم ...یاش –

 

د را رسفه جلوی کرد سیع و کشید عمیقر  نفس  که بگت 
 .شد شدیدتر فقط

 

یم اشک صورتم پهنای به باشم شده متوجه اینکه بدون
 .ریختم

 

س –  ...دکتر  رفتم رضا با .دارم دارو ...کنهیم ول ...نتر
م دوش یه فقط  .بگت 

 

 .کوبیدم زمی    به پا

 ؟...چیه گرفتنت دوش االن –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کنم بغلت بتونم –

 .شد درهم رسفه و خنده .کوبیدم اششانه به محکم

 

 .ندازهیم مرسفه بیشتر  دود بوی –

 تو؟ شدی چ   آخه –

  ...کار رس –

 

 .دهد ادامه نداد امانش رسفه و

 .کشیدمش باال و گرفتم را بازویش زیر

 

 .بیای تا ذارمیم نوشدم منم .شو پا پس –

  .بود ایستاده نزدیکم .شد بلند

 

 .زد چشمک اشرسفه از قرمز هایچشم با

 .نیسر  وسوسه دیدنم با بپوشم حموم تو بردارم ولباسم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .رفتم عقب قدم یک

 !بیشعور مردک –

 

 .گفتنم شعورب   عاشق من یعب   –

 .رفت ورودی کنار در سمت آورددریم را ادایم کههمانطور
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 .رفت ورودی کنار در سمت آورددریم را ادایم کههمانطور

 

  یک فقط .رسویس کنار بود، هال داخل حمام 
 

 فرورفتگ
 .کردیم جدا هال از را آن

 

  .آوردم جوش را آب



ر خریدز  بانوی بارانی  

  با حمام از وقبر 
 
ون دارکاله حوله رسبه فهمیدم آمد بت 

 .گذاشته رسم

 

 :گفتم تالق   برای

 .نخوری رسما بکش سشوار هم رو موهات –

 .آمد جلو و برداشت را کالهش شدن ناراحت جایبه

 دراومده؟ ببی    –

 

  .رفتم اپن پشت تا ذوق با

 ندازی؟نیم تیغ دیگه جدی –

 بندازم؟ –

 

 
 
 :زدم فریاد تقریبا

   !نه –

 .کردم لمس را رسش انگشت با

 .شن بلند تا مونده .شده ست    فقط رست کف –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 جذابیتام از شمیم بچه و زن اهل دارم دیگه گفتم .آره –
 .کنم کم

 

 .ماند باز غرورش از دهانم

 .رفت اتاقش سمت رسخوش لبخندی با

 

  اما بست، را در
 
 بسته در پشت تا مرا اشدوباره رسفه

  .کشاند

 ...یاشار –

 

ی –  .نیست ...چت  

 .کرد باز را در بعد دقیقه چند

 

 .بود پوشیده اسلش شلوار و کوتاه آستی   

  .کردم بند بازویش به دست نگراب   با



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

سم بیشتر  خواستنیم یا بود آرام او ام،نگراب   برعکس  .بتر
ون اتاق از   .آمد بت 

 

س از صدایم  .لرزیدیم استر

؟ –   خوب 

 

 .بدم سفارش شام برات بریم .آره –

   .خوردما من –

 

  جدی؟  –

 به رسی
 
 .دادم تکان بله نشانه

 .بزنم شوید با مرغتخم خودم واسه پس –

 

  .شد رد کنارم از
 
 و برداشتم تخت روی از را خیسش حوله

 .کردم پهن بالکن در



ر خریدز  بانوی بارانی  

خانه داخل  .شکستیم ماهیتابه داخل مرغتخم آشت  

 

 .نشستم دونفره نهارخوری مت    پشت

 شد؟ خت   چه کارت رس امروز –

 

 .ننشستیم ساعت یه .بود شلوغ خییل شیفت این –

 

  .گذاشت مت    روی را ماهیتابه

 اینکه مثل بود، خواربار انبار یه رفتیم کهجاب   آخرین –
 بود مونده افغانش نگهبان .بودن گرفته آتیش روغنا اول
 .آتیش تو

 

روبه و چید مت    روی برداشت، یخچال از را آب و نان
 را نگهبان برای دلواپیس آثار توانستمیم .نشست رویم
 .ببینم اشچهره در هنوز
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 دادیم نشون که بود ریخته محوطه تو وسیله رسییه –
 انبار تو رفته بار چند دیده که رو آتیش خدابنده نگهبان

ون، بیاره رو بارا که  .افتهیم گت   اونجا آخر دفعه بت 

 

 .گذاشت دهانش در و گرفت ایلقمه

 آتیش؟ تو رفبر  تو اونوقت –

 

 .خب بره باید یگ –

 :داد ادامه رسزنشم جواب در

ن کپسول ضدحریق، لباس رم،نیم که لخت – ر  .اکست 

 

 خودخواه نداشتم حق اششنایسوظیفه و نگراب   دربرابر
  .نبود خودم دست اما باشم،

 

 آن در بود ممکن که بالب   او، بدون دنیای تصور از دلم
 .پیچید همبه بیاد رسش ورشعله انبار



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 یاش؟ شد، خت   چه تو اون –

 از رو مرده خواستمیم فقط ...دیدنیم رو چشم چشم، –
ون بکشم آتش یم خفه داشت .کردم پیداش انبار ته !بت 
  ...بهش دادم رو ماسکم شد،

 

 حبس نفس .زد نیشتر  چشمم به اشک دوباره تصورش از
 .باشم پشتش و بیایم نظربه قوی تا کردم

 

ون، اومدیم چطور دونمنیم –   بت 
ا
 شد، چ   نفهمیدم اصل

  .سوخت مریه اومد، پیش هرچ   ...دود و بود گرما فقط

 

 زن .کردم مچاله بودم، گرفته دست در که را نان ایتکه
 مردش، از حفاظت برای بود حاض   که هماب   درونم،
 :پرسید گناهکارانه بدهد، را جانش

 دی؟یم ادامه چرا !یاشار –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .زد زل هایمچشم به مستقیم

 داشته شغیل امنیت اینکه برای اولش بودی، که خودت –
 جونم ...خودمه شغل انگار دیدم بعدش ویل رفتیم، باشیم
 از ذاشتمنیم رو خانواده یه الاقل نداشت، اهمیبر  برام که
 مادر بود، یگ پدر کمکش، رفتیمیم که کیس .بپاشه هم
 ...شونبچه یا یگ،

 

  اشک
 
 .کردم پاک چکیدن از قبل را چشمم گوشه

،یم کمک همه به تو –  .بودی همی    همیشه کب 

 

 من به آدم تریننامربوط وقبر  اینکه افتادم، استخر یاد
 .داد نجاتم بود،

 .بود شده غمگی    و گرفته نگاهش .خورد آب قلپ یک

 

سیده وقتهیچ –  ترسه تازه ...امروز ویل !هرگز بودم، نتر
 سست ثانیه یه رو پاهام نبینمت دیگه اینکه ...دیدم رو
  حال تازه .کرد

 
بهچشم بچه و زن که هاب  بچه بقیه

 .شد حالیم راهشونه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 دیدمش؟نیم دیگر اگر .نریزم اشک نتوانستم دیگر

، من با اینکه .برات ترسیدم امروز ...ناری –  اگه بموب 
 چیه؟ تو تکلیف بیاد رسم بالب  

 

 .بود کرده پیدا شغل این با را خودش وقبر  گفتمیم چه

 خطرناک کارای شوهراشون که زب   همه اون با من فرق –
 چیه؟ دارن
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نیم پالسکو مثل هاب  اتفاق اگر که مردهاب   برای دلم
 .سوخت نبود یادشان کیس افتاد،

 

ن،یم چقدر –  !یاشار؟ گت 

 .تومن نه هشت –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .آمد بند زبانم ناراحبر  از

 .بدانم ملموس و واقیع را چت   همه خواستیم انگار

 

،یم بازی جونت با که جوریه شغلمون –  که هرباری کب 
 بیب  یم رو عزیزت دوب  نیم درمیاد صداش پایگاه توی زنگ
 شده تصویب تازه .نیستیم هم سخت مشاغل جزو .نه یا
 .کی    حساب شهدا جزو رو ما شدیم کشته اگه که

 

 :گفتم قلبم ته از

 .بشه تونطوری نکنه خدا –

 

 .بدوب   باید گهیم وجدانم !ناری منه، شغل واقعیت این –
 .بیاد کنار باهاش بتونه هرکیس کنمنیم فکر

 

  .کنارتم آخرش تا من –

یز غرور از هایشچشم  .شد نور لت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 برات اتفاقاب   چه ندیدمت که سایل دو این تو دونمنیم –
 شیطون دختر  اون .شدی خانوم شدی، بزرگ ویل افتاد،
یم وقتا بعیص   .شده قایم چشمات ته جاب   یه قدیما

 ...صبوری و آروم بیشتر  ویل بینمشا،

 

 .کردم گره را انگشتانم و گذاشتم مت    روی را نان

ا خییل بهم تنهاب   –  هم تو رفت، که فلور .داد یاد چت  
 اونم که مونده برام نفر یه فقط فهمیدم تازه من نبودی،
 .خودمم

 

 قرار چون ...کب  یم نگاه رو چ  همه عاقالنه که خوبه –
 منطقر  .بیب  یم ومن وضع باز چشم با .بزنم گولت نیست
  .ستبسته جونت به جونم منه، شغل این .کن فکر

 
 بگ

  ...نه

 

 .کرد بم شوچ  به را صدایش

  کب  یم غلط –
 

 ...نه بگ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ..خندیدم

 !خرابکله –

 

 چیده برنامه دیدنت واسه ذاری،نیم خودت دیگه ببی    –
  .باشم رمانتیک خواستمیم بودم،

 

  .گرفته رو جلوت یک !باش خب –

  ویل خوام،یم –
ا
ی، طرف اون اول  رسه،نیم بهت دستم مت  

  این
 
  .آخه دهنیم فاز ...وسطمون هم نیمرو ماهیتابه

 

 گذاشت، ماهیتابه وسط را لیوان و قاشق امخنده دربرابر
 .چپاند سینک داخل را همه شد بلند بعد

 !بریم؟ –

 .بریم –

 

 کند هدایتم که کرد لمس را کمرم رساند، کنارم را خودش
ون سمت  .بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .کردم تند را پایم دستش کوچک تماس با

 

 را شیطنت از پر لبخند توانمیم برگردم اگر نداشتم شک
 .ببینم هایشلب روی
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 :گفت بلند رسمپشت

 خواستیم بوس و کردیم خفتم راهبهراه که ناری اون –
 کردی؟ قایم کجا رو

 

 از پر و شاد جدید یاشار بودم، شده بزرگ من هرچقدر 
 .بود من کردن اذیت برای تازه هایایده

 

 .چرخاندم و گرفت را بازویم

 .خریدم زرد کادوی یه برات –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ –  چ 

  و کرد جیبش در دست
 
ون کوچگ جعبه  .آورد بت 

 

 در انگشتر  یک فقط که بود کوچک آنقدر که ایجعبه
د جا آن  بغض کنم تشکر حبر  یا ذوق اینکه جایبه .بگت 

 .کردم

 

 .کردم زمزمه محبت از پر را اسمش ارادهب  

 ...براق نگی    یک با رینگ، یک .کرد باز را جعبه

 

 ..یاش خوشگله، چه –

 به را ابرویش یک
 
 .داد باال بودن جدی نشانه

 

 ...گرونه خییل اون .اتمیه نیست، برلیان نگینش –

اض  .کردم اعتر

 !داره؟ فرقر  چه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  تنها من .گفت طالفروشه واال، دونمنیم –
 

یم که رینگ
ینک و رینگ شناسم  .ماشینه بلت 

 

 پر هایشچشم اما نشست، صورتش روی وسییع لبخند
یم چه حلقه با ببیند که بود منتظر عمیق، احسایس از

 .کنم

 

 بود اشتبایه حرکت صدرصد گرفتم، را هایشانگشت
 .کشید جلو مرا و گرفت را کمرم آن عوض چون

 

  .گرفت گر تنم تمام اشقوی و گرم بدن با تماس از

 به که تپید قرارب   و هول جوری بود، شده دیوانه قلبم
بان وجودم تمام   ...داد ض 

 

 .انداخت امحلقه انگشت به را انگشتر  خودش

 .کرد اخم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 هم مکوچیکه انگشت اندازه   .برات النگوئه ...بابا ای –
 ...تو ویل نبودا،

 

 فقط اشناراحبر  دربرابر .رفت انگشتم سمت نگاهم گیج
 :بگویم توانستم

 

  .نباش ناراحت .کی   یم کوچیکش –

 ندازیش؟یم –

 

؟ یعب   –  چ 

س  داشت؟ استر

، قبولش اگه –  ...دیگه یسر یم زنم یعب   کب 

 

 .فمنیستم من !زنم نگو اینجوری !یاشار؟ چیه، زنم –

 

؟نیم زنم بگم؟ چ   خب –  یسر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بشم کنت  ت قراره کنمیم فکر گیایم تو اینجور ...ایب   –

 

ون هایشلب از کشداری جووون  .آمد بت 
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 .کوبیدم اشسینه به دست کف با

–  
ا
  .خوامیم طالق حق من اصل

 

 .انداخت چی    اشپیشاب   به

  ...اضاق   جیکجیک –

 

ی فاز نیست بعید تو از –   زور و بگت 
 

 ...بگ

 .بوسید را امگونه محکم و دارآب

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...خانومناری غالمتم، –

 .شد ترغلیظ اخمم

 ...همرسم دوستم، باش، رفیقم –

 

 کتابا تو که بشم ذلییلزن یک ناردونه جان به هستم، –
  االن؟ دادی رو بله فقط .بنویسنم

 

 .کوبیدم پایش ساق به

 دیگه؟ بودی رمانتیک –

 

 .کشیدم باال و کرد حلقه دورم دست

 !خودت جون به عاشقتم –

 

  .نخورد تکان و نشست امگونه روی هایشلب

 :زد لب پوستم روی



ر خریدز  بانوی بارانی  

 روح و قلب از تیکه یه ...باوانم ...ناردونه باوانیم، –
  ...مب  

 

 شدت از باراین اشکم .پیچاندم گردنش دور را هایمدست
  .بود ریایشب   محبت

 

  عوض
 
،تک و گشاد حلقه  برای را قلبم مالکیت نگی  

 .دادم او به همیشه

 

 هم را اشکم نکردم، باز را دستم گذاشتم، پایی    باالخره
 .بود گرفته هم من صدای حاال .کردمنیم پاک

 ؟...یاشار خوشحایل، انقدر چرا –

 

 فاصله سانت یک دهد اجازه محکمش دست اینکه بدون
م،   .فروبرد موهایم در را آزادش دست انگشتان بگت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

، و کندن جون عمر یه بعد –  تو دنیا االن بدبخبر
 ...عجیبه نباشم، خوشحال اگه ...مشتمه

 

 رسم پوست .افتاد گزگز به انگشتانش تماس از رسم کف
  .دادیم ماساژ را

 

کیم نوازش زیر خواستیم دلم اما باشم، محکم کردم سیع
 گربهبچه یک مثل بیایم، کش انگشتانش مهربان و خشن
 .آفتاب نوازش زیر

 

 خش بیشتر  که صداب   با گوشم زیر و کشید پایی    را رسش
 :کرد زمزمه بود برداشته

 

 تکلیف بیاد، رسم بالب   یه اگه عقدمون، قبل تا ...ناری –
 شه؟یم چ   تو

 

 .دهم تشخیص را اششوچ   و جدی تا گرفتم باال را رسم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 مگه؟ چطور –
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  بودی؟ زنم کب   ثابت خواییم چطور خب –

 !نیستم زنت –

 

 .دیگه یسر یم امشب –

م فاصله تا دادم فشار عقب به را اشسینه  .بگت 

 

 .وقتیه نکب   رودل –

  آن در ...خندید قاهقاه
 
 به اشواقیع شادی نزدیک فاصله

 .تابیدیم وجودم تمام

 

؟ مرضیه چه این –  !ذارییم رسمرسبه یه گرفبر

 .پراند باال را ابروهایش جفت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 خوامیم یه .عوارضشه اینم .نداره درمون !عاشقر  مرض –
 .بچلونمت

 

  شد، چه دانمنیم خنده میان
 
 افتاد، خارش به گلویش حتما

 حاض   هنوز اما کرد، رسفه شدت با و برگرداند را رسش
 .کند رها را کمرم نبود

 

 .دادم هلش عقب به دست دو هر با

 !کن ولم .نکردم دم جوشونده –

 

 .بودند برگشته هایشرسفه بکشد، عقب شد مجبور

خانه به تند شوم، سست که نکردم نگاهش  و رفتم آشت  
ی زیر   .کردم روشن دوباره را کتر

 

  اش،رسفه هر با
 
 .هواب  ب   از گرفتیم درد که بود من سینه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم ختیم دانهیک فقط خودم برای که همیشه برعکس
  .گذاشتم سفایل لیوان داخل ختیم گل دو انداختم

 

 
 
 به هم دانهبه کیم ویل کنم، چکار باید نبودم بلد واقعا
 .کردم اضافه لیوانم

 

 .زد حرف که وقبر  آمددرنیم صدایش

 چقدر مامانم این .کنیم عقد زودتر کاش ناری، ویل –
 .داد طولش

 

 .کشمش دانه چند با قند، بدون بردم، برایش را نوشدم

 .نشده رسد تا بخور –

 

 .گذاشت مت    روی را خایل لیوان

 .کرد دراز سمتم را دستش .نشستم کنارش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کف .کردیم آرامم هایشنفس صدای .خزیدم آغوشش به
  .گذاشتم اشسینه روی قدیم عادتبه را دستم

 

 را امسینه تمام خوشحایل از قلبم .کردنیم خسخس
 .دادم فشار اشسینه به را رسم .کرد ترصف

 

 .کرد نوازش را امشانه و پیچید دورم را دستش

س –  .شمیم خوب ...ناردونه نتر

 

 :کردم زمزمه و پاک را صدایم لرزش

 .ترسمنیم –

 ...من شجاع دختر  –

 

 بود افتاده رسم از یک و کجا شالم، .بوسید را موهایم روی
 .دانمنیم را

 .بوسیدم را گلویش و بردم باال را رسم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 صورتش رویروبه تا را صورتم و برد امچانه زیر انگشت
 .آورد باال

 

  در
 
اب چشمانش سفالینه اب   بودند؛ ریخته عشق رسر

 رسر
 .حوا به آدم عشق قدمتبه اصیل،

 

 وحیسر  هایگل عطر نفسم و نشست لبم روی هایشلب
 .گرفت

 

، و لبخند هیچ بدون ...باحوصله و آرام  ...مهربان شیطنبر
 از پر اشبوسه باشد کرده حس را نگرانم قلب که انگار

 .بود دلگریم

 

 ...پیچید امسینه در بابونه، بهارنارنج، عطر

 ...همیشه داشتم، دوست را متقابلش بوسیدن



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بوسیدم را هایشلب معصومانه .بماند آرام کرد سیع
  نزدیک جاب   قلبش

 
  .تپیدیم واردیوانه امسینه قفسه

 

یم باید اگر .لغزید کمرم روی و رفت بلوزم زیر دستش
 ...آورددریم سلطه به مرا که بود هایشانگشت ترسیدم،

 

 ...شد ورشعله انگشتانش تماس زیر حساسم پوست
وی تا گرفتم را بازویش  .نکند پیرسر

 

ه   ایلحظه .کشید عقب را رسش  .ماند هایمچشم خت 
 اشسیع و دیدمیم را بود گرفته شکل درونش که طوفاب  
ل برای  ...آن کنتر

 

 :کرد زمزمه محبت با

 بخوریم؟ آریاب   قسم خواستیمیم یادته –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

م ...کنم پیدا را خودم تا کردم بسته و باز را هایمچشم رسر
 .کشیدم عقب کیم زده

 

  .است یادم که گفت لبخندم

 یه کنه، حل رو چ  همه حمیده تا حداقل .بخونیمش بیا –
 .شهیم آروم دلم ذره

 

قوی هایآدم .ثانیه هزاران گذشت،یم زمان آن از سال دو
  ...بودیم شده تری

 را تجربه قیمت نیستند، کشیر   برای هم همیشه هازخم
 .پرداخت باید

 

 تنم که بلوزی جیب از و برداشتم اشسینه از را امتکیه
ون را گویسر  بود  .آوردم بت 

 گویسر  داخل .شدم پرت اشسینه روی دوباره کشید، مرا
 .گشتم قسم دنبال

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 روی بوسه هرازگایه و کردیم شانه انگشت با را موهایم 
  .کاشتیم رسم

  .خورد زنگ امگویسر 

 

 .کردم وصل کند تمامش زود اینکه امید به را تماس

؟ !زشتو سالم، –  کجاب 

 

  اومدم !ژیوار؟ چطوری –
 
 .همسایه خونه

؟یم چیکار اونجا شبه، ۱۱ ساعت –  کب 

 

 شده؟ طوری –

 میاد داره بابام خونه، برسون وخودت هسبر  هرجا –
 .اونجا
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ر خریدز  بانوی بارانی  

  شب؟نصف –

م آمار خودم برای زدم زنگ .آره –  کجاست، ببینم بگت 
  میاد داره گفت

 
 !تو خونه

 

 .پریدم جا از

 .شده چه که کرد اشاره رس با یاشار

 .خندید ژیوار

 

  گهیم ششمم حس –
 
  خونه

 
 همون .هسبر  ابدی همسایه

 .انداخته زدن وول به رو همه که

 

 مگه؟ شده چ   –

  ...دیگه اینا و خواستگاری –
ا
ه فعل  کب   فرار اونجا از بهتر

 .نشدید بیچاره و نیومده بابام تا

 

  .کندیم اشتباه بگویم خواستم

ان .نکن تشکر –  .دادی نجات رو جونم که هاب  دفعه جت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

–  
 
  .دوستمم خونه

 :گفت نخندد کرددیم سیع همانطورکه

ی که من – بهشب .ببوس رو تهمسایه فقط .نگفتم چت  
 .خونه برو بدو بگو، خت  

 

 
 
یم و زدیم را امخانه در زنگ داب   اگر .شدم بلند فورا

 .شدیم مصیبت نیستم خانه فهمید

 

 عوض نظرم باشد منتظر انگار .بود داده لم هنوز یاشار
 .برگردم آغوشش به و شود

 کجا؟ –

 

  .اینجا میاد داییم .خونه برم –

 ...ایهعجله چه .بشی    حاال –

 

؟ باشه نزدیک اگه –  چ 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 در سمت کردمیم تکرار بلندبلند را فکرهایم طورکههمان
 .رفتم

 

 داره، خت   هم ژیوار اگه .بهشون زده زنگ مامانت انگار –
 .بزنه حرف جدی که میاد پس

ی –  ..ناری نیست، چت  

 

 برعکس گفتیم اخمش رساند؟ کنارم به را خودش یک
 ترسیدیمیم هردو .است نگران هم او آرامش صدای
 .باشد نکرده رهایمان گذشته

 

  .بودم کرده مشت محکم را امحلقه

 بود گردنم به که ایساده زنجت   کنم، گمش اینکه ترس از
 زیر و انداختم اشپروانه پالک کنار را حلقه و کردم باز را

 .فرستادم لباس

 

 .زدم اشاره صورتم به انگشت با



ر خریدز  بانوی بارانی  

 نیست؟ تابلو مقیافه –

 .نرسیدیم کبودی به نه –

 

 .گرفت را کوباندم اشسینه به که مشبر 

  ترینپرحرست و گرم بعد
 
 لبم روی را خداحافیط   بوسه

  .نشاند

 

 خواسیر   شدت از هایشچشم کرد، رهایم باالخره وقبر 
  .بود شده سیاه

  بعد دفعه –
 
 !خرگوش دربری، چنگم از بذارم عمرا

 

  و شدم بلند پنجه روی ویل بود، زیاد حرکتم ریسک
 
 بوسه

 .نشاندم اشگونه روی محکیم

 

دم دوباره بخواهد تا  .کردم باز را در خندان بگت 

 !ناری –

 !هوووم؟ –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کن شبتونه شده، زرد قبل دفعه از گردنت –

 !ازخودراض   مردک .زد لبخند پرغرور اخمم، جواب در
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 وسواس با آینه رویروبه واحدم به رسیدن محضبه
 مسببش و کردم واریس دوباره و دوباره را گردنم و صورت

 .لیچارباران را

 

 زنگ که بودم نکرده پخش پوستم روی را کانسیلر هنوز
 آیفون سمت و چرخاندم انگشت رویش تندتند .زدند
  .رفتم

 

ام جز ماندم، شانخانه که مایه چند .بود داب    و احتر
  .بودم ندیده او از مهرباب  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .داد جا آغوشش در مرا کردم باز را در اینکه محضبه

 گەورهبووی؟ ئاوا کەی ئەوه –

 

  .گرفتمش آغوش در هم من .نشست لبم روی لبخند

 ...ست    مادرت جای –

 

 .گرفت صدایش شادی   و غم از دلم

 .داره نگه برام رو شما خدا –

 

 اشاره خانه داخل به و گرفتم فاصله .بوسید را امپیشاب  
 .زدم

 ...تو بفرمایید –

 

  .رفت مبل سمت و بست را در

 .بیارم میوه براتون بشینید بفرمایید –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی حرفای خوایمیم .بشی    تو –  .بزنیم پدردختر

 

 باشد، گرم کردیم سیع که باوجودی که صدایش لحن از
 .کرد گم را وپایمدست بود شده جدی

 

 فاصله با بنشینم، رویشروبه دادم ترجیح نشست، وقبر 
 .کنم حفظ را آرامشم توانستمیم بیشتر  گرفیر  

 

 کنه؟یم چه دلم و گیان خب –

 .خوبم –

 

 یم تو اینجور –
 
 .مطلب اصل رس بریم یعب   خوبم، یک

 ...حریفهفنهمه آقای این البد هم مطلب اصل

 

 هایمعب   داد یاشار به که لقب   .زدم لبخند زحمتبه
 را نظرش حالتش از کردم سیع نتیجهب   .داشت زیادی
 .بفهمم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .داد تکیه مبل به خونرسد

  که همونیه .کردم تحقیق آقا این بهراجع من –
ا
 قبل

 بود؟ فلور مستأجر

 

 صیغه از نکند .زد چنگ را دامنم انگشتانم 
 
 ...نامه

 همه کارشم محل نداشت، سوءسابقه .معقولیه جوون –
 .گفیر   هم حق البته و ...کردن تعریف ازش

 

  .آورد باال را رسم صدایش گریم
 
یم تحسینش داشت واقعا

 مرا؟ یاشار کرد؟

 

ی –  کشزحمت شه مثبت نظرم من شد باعث که چت  
  .بودنشه

 .خندید

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

گاه از شه، خشک تنش عرق ذارهنیم پدرصلوابر  – یم تعمت 
احت روز یه ...برعکس و نشاب  آتش ره  مدام نداره، استر
 ...آدم بگه چ   .بینمیم رو ژیوار این ...کار و کار
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ون آرام را راحتم نفس  .شدنیم پنهان لبخندم اما دادم، بت 
 .نچرخید ژیوار از دفاع به حبر  زبانم نداشتم، تمرکز

 

ی یه اما –  !فلورا ...هست وسط این چت  

 .کرد نصیحتم پدرانه که دید چه صورتم در .پرید باال رسم

 

 حرف .نیست خوب تونرابطه دونمیم ...ناری ببی    –
سنگ خوامنیم منم .نفمن بقیه شهنیم دلیل نزدنت
 ...کشیده رو زحمتت اون ویل کنم، اندازی

 

 ...ربیط چه چیه؟ ...منظورتون –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .کنم بدتر را اوضاع ترسیدم .بستم را دهانم زحمتبه

 

 .بود گرفته زیرنظرم موشکافانه

 همیشه تعمه با مرابطه کنم،نیم حاشا !نارین ببی    –
 ما به رو تو و زد زمی    رو پدرم روی اینکه از بوده، داغون
 نه، چه بخوایم چه اما موندم، داخور ازش همیشه نداد
زن عنوانبه نبود، تعمه اگه حبر  فامیله، جزو االن اون
 .بیاد باید داب  

 

 توانستم فقط .گذاشتم رویش را دستم .کشید تت   اممعده
سم  .بت 

 

 دادید؟ خت   بهش –

 .بزنه حرف باهاش که زدم زنگ ساواش به –

 

 چرا؟ –

 .کرد اخم برایم



ر خریدز  بانوی بارانی  

  چرا؟ چ   یعب   –

 

 کردم؟یم باید غلیط چه .انداختم پایی    را رسم

 .نیست راض   وصلت این به فلور انگار گفت ساواش –

 

 .کشیدم گردن برایش ارادهب  

 !نداره ربیط اون به –

 

 .شد گشاد تعجب و توبیخ با هایشچشم

  !ناری نباش، نشناسنمک –

 ...نذاره تونهنیم –

 

ی؟نیم تماس تعمه با آقا این با مخالفتش خاطربه –   گت 

 

 فقط نبود، موافقت معنایش کردم سکوت که وقبر 
 .کنم توجیه را کارم تا کردمنیم پیدا دروغ  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کردمیم دعا گفتم؟فقطیم باید چه .انداختم پایی    را رسم
 .نبیند را واقیع حقیقت

 

  بهم رو واقعیت خوادیم دلم که دارم، سؤال یه –
 

 ...بگ
 .مونخونه اومدی و کردی قهر فلور با وقبر  پیش، سال دو

 

 نه ؛پرسیدنیم کاش .دوختم او به التماس با را هایمچشم
  !هیچ ...مسئله نه سؤال،

 همه این از کردیم خالصم و ورقه پای گذاشتیم صفر
 .آشوبهدل

 

 باعث حداقل ویل بود، شایک خییل دستت از ساواش –
 .بفهمیم رو زب  نیم زنگ فلور به اینکه دلیل شد
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 و دید را زارم حال .دادم فشار لبم روی را لرزانم مشت
 :داد ادامه مهربانانه

 .کنیمنیم خایل رو پشتت که ما !چاوکم بزن، حرف –

 

 :کردم زمزمه بدبخبر  هزار با

 ...یعب   .میاد بدش ازش عمه –

 

  .کنه راضیش داده قول ساواش –

 !نه –

 .برداشت را دلخواهش معب   او و داشت، معب   هزار من نه

 

 پرس این دست کرده مخالفت تعمه که موقع اون –
  اونم .بوده تنگ

 
 .نشده راض   همی    برای حتما

 

ینتیجه خودش ماندمیم ساکت طورهمی    اگر  کردیم گت 
 .شدیم تمام نشیب  شب این و



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بلند چون بود راض   کرد پیدا معمایم برای که جواب   از
 .ایستاد و شد

 

 .برم من دیروقته، دیگه –

 .نداشتم کردن تعارف حال

 

،  .ایستادم رسپا سنگی  

 بمونن؟ خوانیم کجا اومدن وقبر  –

 

 شخونه واسه تعمه ویل تو، پیش میان کردم فکر –
نبر   شده قرار قدییم، دانشجوی یه از خریده، وسیله اینتر
  باشیش داشته دیگه، پوله .براش بکی    هم دکور

 
 پر خونه

 .داری هم

 

 :پرسیدم .نبود مهم کرد؟ افتخار برادرش به یا زد طعنه

 میاد؟ یک – 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 حاال تا هم بار دو داره، عجله که خواستگارت .دونمنیم –
 .گرفیر   تماس

 

 .شد تربزرگ لبخندش آخر هایحرف گفیر   با

 .رفت و پوشید را هایشکفش شد، بلند یک دانمنیم
 نه؟ یا کردم خداحافیط  

 

 که بودم ایستاده آپارتماب   هال وسط ...بود دوازده ساعت
 کشیده آغوش به را عشق باالتر، طبقه یک پیش، ساعبر 
 .بودم

 

 از باشم کرده هبوط انگار و آمدم پایی    طبقه یک فقط
، به نه اما بهشت؛  .جهنم به زمی  

 

 از پر شهری ذهنم .خواستمنیم دشمنم برای را حالم
 .بود آشوب

  کنم؟ فراموش را فلور بودم توانسته چطور



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...داب  زن و عمه

 

 بیشتر  یاشار و او برخورد به حسم گشتم را قلبم هرچقدر
 ...دیگری حس هر تا بود ترس

 

  زمان در اگر شاید
 
 و نبودم یاشار کنار فلور، و یاشار رابطه

 حسادت کشدیم فلور پیش رفیر   از زجری چه او دیدمنیم
  ...آمدیم یادم بام روی تلخ مرد وقبر  اما کردم،یم

 

 .بود بسته شیطان با که قراردای گفت؟یم چه یاشار

 تمام مردی کنم فکر شانرابطه به خواستمیم که هربار
 است ناچار زدیم فریاد حیاط داخل که کردیم پر را ذهنم
 .برود
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 خورده را اشتباه آدم به اعتماد چوب کاق   اندازه  به یاشار
  زن آن اینکه اما بود،

 
یم ترخراب را چت   همه باشد من عمه

 .کرد

 

 امنداشته مادر که زب   از تنفرم کال میوه   وقتهیچ شاید
 کیم ها،گوشه آن همیشه چون نرسید، امسینه در شد

 
 

  ...بود مانده سالم گذشته خوب روزهای برای دلتنگ

 

 وای .نداشتم گرفتاری این از گذشیر   برای ایایده هیچ
 دور یاشار از کردندیم مجبورم اگر ...فهمیدیم داب   اگر

 چه؟ شوم،

 

 بودم، مادرم دختر  من کشیدم،نیم دست یاشار از من !نه
 .کردمنیم فرار ساواش مثل

 

 آنچناب   زماب   اختالف کردم نگاه دیوار روی ساعت به
 .بودند ترعقب ما از ساعتنیم شاید نداشتیم،

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 فلور شماره   و کردم قبول را باشد خانه داب   اینکه ریسک
 .گرفتم را

 از نبود زب   عمه .شوم آرام تا کشیدم عمیق نفس چند
سد عصبانیت یا بلند صدای  .بتر

 

 گرفته؟ ومن شماره   یک ببی    !بهبه –

 .کردم سالم احتیاط با

 

 ...فرود و فراز از پر زده،حرص بود؛ بلند صدایش

؟ چه !گلم ناری –  زندگیت از ومن گذره؟یم خوش خت 
ون  شد؟ کامت به دنیا کردی، بت 

 

 ...فلور –

 .پیچید گوشم در بلندی پوزخند

  عمه؟ کب  نیم صدام –

 

 ...آروم ست؟خونه داب   –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بزند، حرف کثیق   چت    از انگار تنفر و تحقت   با .نشد آرام
 .چرخاند دهانش در را کلمات

 

–  
 
  مرد؟ یه خاطر واسه اینا همه

 :نالیدم

 .دارم دوستش –

 

 .لرزید صدایش

ی برابر صد داشتم، دوستت منم –  واون تو که چت  
 .داری دوست

 

 .گفتم را حقیقت که بود شاهد خدا

  .بود سخت منم برای –
 
 .بودی تو مگذشته همه

 

؟ چ   زدم زنگ بهت که قبیل دفعه نرفته یادم هنوز –  گفبر

  .زندیم حرف چه از دانستمیم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 با باید گفته روانکاوم گفتم بهت شده؟ فراموشت –
، حرف تبرادرزاده ؟ چ   من به تو بزب   گفبر

 

  !عمه نیست، تالق   موقع االن –

 :زد فریاد بغض با گویسر  داخل

؟ چ   من به تو –  رو روانکاوت گفبر  عوض   یه مثل گفبر
 .رحمب   قدرهمی    !کن عوض

 

ها سنگ .گشتمبریم زهرابهشت از زد زنگ که روزی  از قت 
 .بودند نکرده کم امتنهاب  
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 .بودی گرفته ازم رو یاشار .بودم تنها –

 

 :زد داد



ر خریدز  بانوی بارانی  

م منم –  .بودم افرسده .بودن گرفته ازم رو دختر

  .آمدیم زدنش نفسنفس صدای فقط .کرد مکث 

 

 
 
 .کرد بلند را دلم شکسیر   صدای بعدش جمله

 .کنه بزرگش تونهیم مادر یه که هسبر  ایبچه بدترین تو –

 

 .پیچید درهم را گلویم طوفان مثل بغض

 .بودم شده درمانده .دادیم را او تن عطر هایمدست

 

 بذار بابام، روح رو تو ...بدمش دست از دوباره تونمنیم –
 .شم خوشبخت منم

 آرام که دادم دلداری خودم به .شد ترمنظم هایشنفس
  .شده

 

 :کردم زمزمه العملشعکس از ترس با

 ...اومدینیم کاش –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ون بلند و پرحرص را نفسش  .داد بت 

 صاحب عوض   اون ببینم که راحته برام مگه !هه –
کوچولوی  بلیت با ساواش وقبر  ویل ؟...شهیم من دختر

 تونمیم ایبهونه چه برمیاد؟ ازم کاری چه خونه، اومده
 بیارم؟ براش

 

  .شهیم عذاب مونهمه برای –

 ...بده آزارم شهیم خوشحال که عوض   اون –

  ...نه –

 

م صاحب ببینه شهیم خوشحال چرا؟ –  من و شهیم دختر
 .بمونم خفه باید

 

 ...نیست اینجوری یاشار –

  .خورهیم همبه اسمشم از حالم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 فشار دهانم به را مشتم .کند تحقت   را یاشار نداشت حق
 .کردمیم تحریکش نباید .ماندم ساکت و دادم

 

 من بحث موضوع وقبر  اما بود، رحمب   یاشار درباره   فلور
 .گفتیم حق شدم،یم

 

 کساب   از فقط آدم دل ...شکسبر  رو دلم ...ناری ویل –
 زندگیم کردی مجبور ومن ...شکنهیم داره دوستشون که
سیدی وحالم باریه حبر  بعد کنم، ول رو  .نت 

 

–  
 
 تو، هایمادرانه بود؛ شده گرفته ازم شبه یه زندگیم همه
 .یاشار عشق

 

 غم اما نشنود، که کرد قطع را حرفم یاشار اسم شنیدن با
 .کند پنهان نتوانست را صدایش

 آره؟ نیام؟ که زدی زنگ فقط –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ویل پیچید، امسینه در وجدانشعذاب .بودم شده پشیمان
  ...بود شکنجه آمدنش

 .شد گالیه از پر او من سکوت دربرابر

 

 ...نیام که زدی زنگ و یسر یم عروس داری شهنیم باورم –
، این به زمی    ...آدم همهاین ناری؟ چرا

 
 همون چرا بزریک

 !؟...نباید که آدیم
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  .نبود خودمون دست –

 :گفت وارربات .ماند ساکت ثانیه چند

 .برات برنمیاد ازم کاری –

 

  کردم سیع
 
 .نکند حس را امدرماندیک

 .بده حالت بگو داب   به –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .زد تلچ   خندتک

م اجازه   بدون کردی فکر –  گرفته؟ بلیت دکتر

 

ون ناامیدی با را نفسم  :داد اخطار زدهحرص .دادم بت 

 روز دو برای من نخواد، چه بخواد، عوض   اون چه –
  .دارم بلیت دیگه

 

  ...او درعوض کردم، زمزمه را خداحافظ

 .اومدنم از خوشحالم بینمیم کنمیم فکر بهش که حاال –
 .باشه نامرد اون کامبه چ  همه نیست حقش

 

 .کردم قطع را تماس

دار اینکه از بیشتر  دیدمیم کردم،یم فکر که حاال  شدن خت 
 .ترساندمیم فلور باشد، ترسناک برایم یاشار

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کرده عادت اشمهرباب   با همیشه که مب   ...اشرحیمب   
 که زب   شناختم،نیم فلورا شخصیت مخق   ُبعدهای بودم،
 .کنم بیب  پیش توانستمنیم را آمدیم

 

س در را بعد روز دو  بهگوش و استر
 

 دو .گذراندم کامل زنگ
 از ایبهانه هر به .ندیدم را یاشار تمام شب یک و روز

  .رفتم طفره دیدنش

 

 جدی و شوچ   با زد، زنگ داد، اساماس هرچقدر
 فرار دارخنده هایدلیل با ببینیم را همدیگر خواست
 .کردم

 

 دلتنگم خواستگاری برای خواهمیم که گفتم بار آخرین
 دلتنگ االن همی    داشت، حق .کرد قطع حرص با .باشد
 .بودیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و دیدیم رسیال باهم .رفتم شیوا واحد به قصد از را شب
 سؤال اولی    با وگرنه کردم، رفتار عادی شدیم کهتاجاب  
ون را رازهایم تمام بود ممکن   .بریزم بت 

 

 .نبودند گفتب   که کردیم سنگیب   هاب  حرف از گلویم

 

 دادم ترجیح نداشتم، آموزشگاه به رفیر   برای تمرکزی
 منرصف گفتم و زدم زنگ .نکنم هابچه مدیون را خودم
 .امشده

 

 تمام نرسیده هفته یک به بودم کرده پیدا که شغیل عمر 
 .شد

 .زد را واحدم زنگ کیس که بود دوم روز عرص

 

 فلور وکیل همانکه خواستند،یم را پایی    واحد کلیددسته
 .بود داده تحویلشان من به بنگاه در خانه، خرید روز

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بودند آورده وسیله آمد،یم رسوصدا حیاط از

 و کردم رس را شالم انداختم، شانه روی گشادی مانتوی
 .بردم برایشان را کلیددسته
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 هایمبل به چشمم دادمیم کارگرها از یگ به را کلید وقبر 
 مایل بنفش رنگ آوردند،یم داخل که افتاد راحبر  و بزرگ
  ...آنها آب   به

 

ممکن   ...یا باشد، فلور انتخاب بود غت 
 
سلیقه فقط حتما

 .بود کرده تغیت   اش

 

 جعبه یک با که افتاد خانمحمیده به چشمم اثاثیه میان از
یب    .بود ایستاده در دم شت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .کردم تند پا سمتش .رفت یادم از چت   همه

 که کردیم نگاه را آیفون روی هایشماره دقت با داشت
 .ایستادم کنارش

 

  .خانمحمیده سالم، –

 .زد لبخند دیدنم با

  خوشگلم؟ خوب   عزیزم، سالم –

 

 .گرفت سمتم و باال را هایشدست کف

  .کنم بغلت تونمنیم داشتم، مسافر ...ببخشید –

 

  .داشت صورت به ماسک

 .شود داخل کردم تعارفش

 

دست .برداشت را ماسکش رسید ما واحد به که وقبر 
 .رفت رسویس به و کرد ضدعفوب   ژل با را هایش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

بت برایش بشوید را هایشدست تا   .ریختم رسر

 .رسیدم که کردیم خشک دستمال با را دستش

 

 .زد اشاره دستم داخل سیب   به

 ...آوردنایم چاب   مادرشوهر برای قدیم –

 

 :داد توضیح ندارم، جواب   دید .بزنم لبخند کردم سیع

 ...دربیارم مادرشوهربازی کردمیم تمرین داشتم –

 

 کند، شوچ   بم و خشک صدای با کردنیم سیع کاش
 
 
 .نگرفت جدی شدنیم واقعا

 ترسوندمت؟ –

 

 .دادم شال زیر را موهایم هول، .نشستم

 ...نه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .نشده باورش گفتیم لبخندش

 

بت کرد سیع قاشق با و برداشت را لیوانش  ته از را رسر
 .کند جدا لیوان

 

بت  از قبل کاش بود، چسبیده یخآب لیوان ته آلبالو رسر
 .زدمیم هم آوردن

 

م ببی    –  قرار .کردم صحبت داییت با من ...دختر
یم خودم که گفتم بهشون .فرداشبه برای خواستگاری

 ...بزنم حرف عروسم با خوام

 

  فرداشب؟ خواستگاری؟

 .بود غریب   واژه   ...عروس

  یک شبیه چت   همه
 
  .رفتیم پیش رسیم جلسه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

سکینه یا شیواجون به کاش .بودم تنها بود، خایل خانه
 .باشند کنارم و بیایند گفتمیم خانم
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ی –  !ناری؟ شده، چت  

 ...نه –

 بی    را رسدم هایدست .نشست کنارم و شد بلند
 .گرفت انگشتانش

 

 .بودم دختر  عاشق همیشه من –

  .گفتیم باریک ایهفته عموعبدی

 

  و کردم بلند را رسم
 
 .بزنم لبخند که کردم را امسیع همه

یم ...یسر یم تو ویل شه،نیم دختر  عروس، گنیم همه –
 ...مادرشوهر و عروس بوده، تا که شنیدی دونم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :گفتم مطمی    و کردم صاف را گلویم

 .دارم دوستتون من ...من !نه –

 

 .پیچاند امشانه دور دست

 دوست ومن داری، دوست رو تلخگوشت عبدی وقبر  –
 .باشه سخت برات نباید داشیر  

 

 .ماهه عموعبدی !نگید –

 :داد جواب راحت و ساده

  تو هرچ   –
 

 .بگ

 

نیم کوتاه هرگز کند،یم بحث عمو با چقدر بودم دیده
 کردیم رفتار طوری سابقش شوهر با خانمحمیده اما .آمد
  دربرابر برخوردش با که

 
 .داشت فرق آدم و عالم همه

 

  .دندهیک و غد رسیدیم که عمو به مهربان، صبور، همه با



ر خریدز  بانوی بارانی  

  لییل، شکسیر   سبو هم همیشه فهمیدم تازه
 
 عالقه نشانه

 .نیست

 

  کردم فکر .زدند را واحدم زنگ
 
ی کارگرها حتما یم چت  

 .کردم باز را در که بود لبم روی لبخند هنوز .خواهند

 

 به کردن نگاه از کردم سیع ...دیدم را ساواش داب   اول
  ...اما ...کنم فرار رسشپشت

 

 را دستش حبر  فلور .دادم فشار را داب   درازشده   دست
 .نکرد دراز

  .اومدید خوش –

 

 در تنگ هم داب   .کردمیم تجربه را پرآغویسر  روزهای
  .گرفت آغوشم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خودمون پریس،نیم رو ما حال دیدیم !تو؟ چطوری، –
یس اومدیم  .احوالت 

 

 .بوسیدم را دارشریشته صورت دلجوب   برای

 .منید وکارکس .ندارم رو کیس که من –

 

 شد، رد و بوسید را امپیشاب   .شد براق زاللش هایچشم
 .زدیم زل همبه ...فلور اما

 

، شلوار و مشگ کت ...مشگ سانتسهیقه با  مثل جی  
  ...بود شیک و آراسته همیشه

 

 در تصاویرش برعکس گویند،نیم دروغ هاچروک اما،
 .بود گذشته سال دو از بیشتر  او برای انگار زمان اینستا،
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ر خریدز  بانوی بارانی  

  زن .کردیم باز هم را هاگره از بعیص   زمان
 
 رویمروبه خسته

 در را عزیزم فلور عمه از هاب  رگه حبر  نبود، ترسناک برایم
 .دیدمیم او

 

 من انتخاب بیاید پیش هرچه دانستمیم لحظه همان اما 
  برای من شود،نیم عوض

 
  ادامه

 
 خواستم،یم را یاشار زندیک

 .باشد فلور با رودرروب   بهایش اگر حبر 

 

 .تو بیا ...سالم –

 .نداد نشان العمیلعکس

 

یس صدای  .برگردم شد باعث مهمانم احوالت 

 .رساندم را خودم تند

 .آقایاشار مادر هستند، خانمحمیده –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 به رسد نسییم واردهاتازه ورود با .داد سالم زیرلب   داب  
 عرص کرده  دم هوای یا اسپیلت به ربیط که وزید خانه

 .نداشت تهران تابستاب  

 

  .گذاشته تأثت   هم داب   روی فلور نارضایبر  بودم مطمی    

 

 .برگشت ننشسته، داب  

 ...کارگرا پیش برم من –

 

 .برداشت مت    روی از را پولش کیف خانمحمیده

 .دارم فرداشب واسه کار کیل .برم منم –

 

 لبخندی حبر  امعمه و داب   او، خوشحال صورت برعکس
 .نزدند مصلحبر 

 

 حاال اما ...بودم شایک بودنم تنها از بود نشده رب  ع یک
م جور  .کشیدمیم من باید را بزرگتر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

یب   یه خانم؟حمیده کجا –  .خوردیدیم شت 

– ، یب   .فرداشب شاءهللاان شت 

 

  از
 
 خاطره مت    جلوی فلور برگشتم، که یاشار مادر بدرقه
 و کوچک هایعکس از پر گردی مت    بود، ایستاده
  ...بزرگ

 

ین  .بود مریوان در پدرم و مادر ازدواج عکس عکس، بزرگتر
 ...مادرم کوردی سفید لباس

 

 .داشتم آلبوم در هم را جشن دیگر هایعکس

 مت    ...والدینم و بودم من ...مت    روی هایعکس اما
 هفت تا خاطرابر 

 
 .سالگ

 

؟ خط هاتخاطره از ومن تونسبر  چطور –  بزب 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .نبود اممادرخوانده از عکیس مت    روی

  ...من –

 

، روی که سفیدش هایانگشت  خندان عکس نزدیک مت  
 .لرزیدیم نشست پدرم

 

نیم زحمت برات این از بیشتر  بودی، خودم دختر  اگه –
ین ...کردم بزرگت عشق با من ...کشیدم  مدرسه، بهتر
ین ، ...آزاد هایکالس بهتر  ...گرما تو بارون، تو بیار، بت 

 

 بود، کرده بدی آدم و عالم حق در اگر گفت،یم راست
 .بود آورده جابه کمال و تمام من برای را مادری حق
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 یتیم بودی، تا .داشت درد خودمم برای مت    این چیدن –
 هامخاطره .بردم پناه مادرم و پدر به ...بعدش ویل نبودم،
 ...توب   شهمه کمه، خییل ازشون

 

 برای سکوتش خواستمنیم .بود حقیقت چون گفتم،یم
 .بیاورم دستبه را آینده روز چند

 

 .داشت بغض اما نریخت، اشک

  دلت –
ا
  نشد؟ تنگ من برای اصل

 

 .کردنیم نگاهم هنوز و

 و برگردی لرز و ترس بدون نتوب   که راحته کب  یم فکر –
؟ نگاه تگذشته به  فلورعمه ببیب   و برگردی اینکه کب 

 .سوخته عمرم نصف نبوده؟ فرشته یه مهربونت

 

 .برداشت مت    از و کرد مشتشان شد، بیشتر  انگشتانش لرز



ر خریدز  بانوی بارانی  

  اونم داشتم، رابطه اشتبایه آدم یه با فقط من –
ا
 کامل

غ  .رسر

 

 .باشم آرام که شدنیم

ع، کدوم –  کردی؟ مجبورش وقبر  رسر

 

  !نه بگه تونستیم –

 .تونستنیم که دوب  یم خودت –

 

 .بود زیر و آرام صدایش هنوز و زد، پوزخند

 کردم؟ دارلکه رو عفتش !هه –

 

 !رو غرورش –

 
 
وع چشمش گوشه  ...کرد زدن تیک به رسر

  ...کشید سینه به صدا با را هوا

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 به پاش داره رذیل چه گفتمیم همه به تونستمیم اگه –
 ...شهیم باز تخونه

 

 زندگیش که نیستم من فقط اونوقت ...فهمهیم هم داب   –
 .پاشهیم هم از

 

  .کردم تهدیدش ارادهب   .نه یا شنید دانمنیم
 
 دست واقعا

 احتیاج شجاعت به فقط لحظه آن در اما نبود، خودم
 .داشتم

 

 .بود بغض دنیا یک گالیه، جزبه صدایش در

 ...بگم ساواش به رو حقیقت نذاشبر  تو که نره یادت –
یم کردیم ولم فوقش .گفتمیم رو چ  همه سال همون باید
ی ماه چند نبود، مهم برام .رفت  .تمام و شدمیم بستر

 به زندگیم که نداشتم ترس نبود؛ این وضعم االن حداقل
 .بنده نخ یه

 

ه آن به و برداشت مت    روی از را مادربزرگ عکس  .شد خت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 خونه یه دارم، دوست رو مخونه ...ناری ترسم،یم من –
 تنهاییم با من .نیست اوقات بیشتر  ساواش ...دنجه ویالب  
  .دارم آرامش

 

ی هم او پس  بود قرار اگر .داشت دادن دست از برای چت  
 
 
  بپاشد هم از مرا زندیک

 
 .شدیم نابود هم خودش زندیک

 

  لحظه آن در که ببخشد مرا خدا
ا
س از اصل  فلور استر

 محکم دلیل یک که بودم خوشحال فقط ...نشدم ناراحت
 گروکیسر  یک .اشگذشته گندهای نگفیر   برای دارد

 ...خاموش
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 .برگرداند رسجایش را عکس



ر خریدز  بانوی بارانی  

 برای دیره دیگه ...ندارم رو زندگیم تغیت   جون دیگه من –
  .صفر به برگشیر  

 

 .ماند همانجا و رفت صافش شکم روی دستش

م، را دستش نشد راض   دلم اما رفتم، نزدیکتر  کیم  بگت 
 .بود کرده لمس مرا یاشار که دسبر 

 

 پارتت   بودی گفته بهش بودی، روراست ساواش با تو –
،   که اونم .مستأجرته نگفبر  فقط داشبر

ا
نیم اصل

 هر هم ما ترکیه، گردیبریم تو .همینه االنم شناختش،
  ...بینیمیم رو همدیگه بار یه سال چند

 

 .زد زل من به و کرد بلند را رسش

  با تو !عجیبه –
 
یم چ   از حاال .اومدی کنار ما رابطه

  شه؟یم حسودیت من به تو من؟ از تریس؟

 

  .بخندم قاهقاه خواستیم دلم



ر خریدز  بانوی بارانی  

  به وقبر  فقط من –
 
یم دلم کنمیم فکر اون و تو رابطه

؛ نزدیکش نذارم خواد  اینکه برای حسادت، از نه اونم یسر
 ...باشم مواظبش

 

 .شد شدیدتر چشمش کنار تیک .زد اخم

 مون؟رابطه از گفته چ   موذی اون مگه –

 

 از دست و کردیم تمام مرا و خودش دادن شکنجه کاش
  قت   نبش

 
 .داشتبریم مرده گذشته

 

 مجبورش ...کافیه بوده عبدی خاطربه بدونم همینکه –
 .کردی

  .شد جمع تنفر از هایشلب

 

 :گفتم بحث شدن تمام برای

  همه به خواینیم دونمیم و دیدمت که االن –
 

 خیالم بگ
 .بشه اذیت خوامنیم یاشاره، نگرانیم تنها االن .راحته



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ون گلویش از خشم رس از غریسر   .آمد بت 

 !بشه؟ اذیت من دیدن با باید چ   برای –

 

  تو !فلور کن ول –
ا
 .کب  نیم درک اصل

 .زد گره سینه به حرص با را هایشدست

 

، بهم رو اینا قبلنم !کنمنیم درک که چ   پس –  ویل گفبر
 در رو خودم اینکه خاطربه باید !سوزهنیم براش هیچ دلم

  باشم؟ داشته وجدانعذاب گذاشتم اختیارش

 

 !کنهنیم نگاه بهش دید این با یاشار !توئه نظر این –

 ...اندازه   برام اون فکر !شه گم بره –

 

د را یاشار آبروی خواستنیم که حاال  .بود شده شجاع بت 
ون در از که درحدی بردم، باال را صدایم  .نرود بت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ه – همه خودم وگرنه !کب   تموم رو بهش کردن توهی    بهتر
 !گمیم همه به رو چ  

 

  یه .داشتیم رابطه باهم متمدن آدم تا دو عی    ما –
 
 ...رابطه

  .رفتم کنارش از

 

 .بشنوم را شانرابطه جزئیات خواهدنیم دلم بودم مطمی   
 .نبودم متمدن آنقدرها هنوز
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خانه به بت برایش تا رفتم آشت    چند برای و بیاورم رسر
 گفتیم اما در صدای شوم، دور او از شده که هم دقیقه
 .رفته

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

خانه صندیل روی  و کندیم جان مغزم .شدم آوار آشت  
شنیده از را یاشار با اشرابطه به فلور اشاره   تا کردیم سیع
  ...کند پاک هایش

 

 خودب   و نیفتاده اتفاقر  که دادمیم تذکر قلبم به مدام
  .کندیم شلوغش

 

 و بود نشسته گوشه یک کرد،یم رفتار هابچه مثل بازهم
  ...بتپد رفتیم یادش یه

 

 بودند زده یخ وپایمدست دادنیم انجام درست که را کارش
 ...جاب  ب   و خوب  ب   از

 

 کردن تمت    با را خودم و شوم بلند شدم راض   باالخره
 ...کنم رسگرم کردنش جمع و خانه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و زدیم شور دلم ...بیفتد اتفاقر  بودم منتظر مدام ویل
  .بودم رسدرگم

 

 آهنگ اینکه عجیب .خورد زنگ امگویسر  بعد ساعت یک
 
 

 .زدیم عصب   و هول انگار هم گویسر  مالیم و همیشگ

 

ها دانستمیم نکردهوصل را تماس    .رسیده او به خت 

 برگشته؟ اون گه؟یم چ   مادرم !ناری –

 

 :گفتم صدایم لحن ترینعادی با بود، که زحمبر  هر با

 .آره .سالم –

 

 گذشتندیم کنارش از که هاب  ماشی    صدای از فریادش
  .بود بلندتر

 !اومده؟ چ   برای –

 

 .چسبیدم دودسبر  امخونرسدی به



ر خریدز  بانوی بارانی  

 با بیاد، خواستگاری برای خواسته داییم نیست؟ معلوم –
 .اومده معمه

 

  زن منفورترین اینکه خاطربه دلم ته
 
 باشد امعمه اشزندیک

منده او از  ...اما بودم، رسر

 

 .خونه میام دارم من –

 مگه؟ نداری کار .غروبه اول   –

 

 .کند دورش شده، که هم کیم توانستیم کار

 .بکشم تونمنیم آچار .هواست رو زندگیم –

 

 :گفتم شمردهشمرده

–  
 
  .نیست هوا رو کسهیچ زندیک

 

  شدت از
 
 :زد فریاد بلندتر درماندیک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 رو ساختم هرچ   اومده شنایس،نیم رو عفریته اون تو –
 .بزنه آتیش

 

 .نیامدم کوتاه

 .بیفته نیست قرار بدی اتفاق هیچ –
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  به بزنه گند اومده گمیم من شدی؟ دیوونه –
 
 .مونزندیک

؟ خونرسد توب  یم چطور  بایسر

 

 .ماندم محکم

ی !نیفتاده اتفاقر  هیچ چون –  !یاشار نشده، چت  

 

 :کردم تکرار محبت با سکوتش دربرابر

یس که نکردی خطاب   کار هیچ تو –   ...بتر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :پرسید با ...ماند ساکت ایثانیه

 دیدیش؟ –

 

  .آره –

 بهت؟ گفت چ   –

 

ی کیس به نیست قرار –  .بگه چت  

 

 .توپید نیفتاد، وتاتک از اما زد، یخ صدایش

  !بقیه بابای گور –

 

 .نکرد توجه من توبیخ با گفیر   یاشار به

 تو زنه،یم ومخت ...کنه پر رو تو اومده خدا به ...ناری –
هیم ازم رو  ...گت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :پرسیدم کالفه

  ندونم؟ که بگه خوادیم چ   –

 

ی یه ...دهیم درس وشیطون اون –  ...که گهیم چت  

 

 
 
 امسینه در حسادت .گفتیم را خلوتشان هایحرف حتما
 .کرد تلخ را دهانم و پیچید

 

  .ببینمت باید من ...ناری –

 .دیدنیم مرا پریده   رنگ بود خوب چقدر

 

ون کالفه را نفسش  .فرستاد بت 

یم خدا به !چطور؟ !شد؟ خراب چ  همه چطور –
 ...ذارمنیم شزنده خودش سمت بکشونه رو تو .کشمش

 

 :زد فریاد سویم شخص برای



ر خریدز  بانوی بارانی  

یل چه ببینم شو خفه دیقه دو – م رسم به باید گ   میام .بگت 
 !االن

 

 .سوخت خودم، برای او، برای دلم

 ...رهیم زود ...یاشارم –

 

–  
 
  به زد گند اینکه از بعد حتما

 
  !من زندیک

  ...اومده بزرگتر  عنوانبه فقط !نه –

 

؟یم کجا از –  دوب 

  داره ترکیه .هست خودشم آبروی –
 
 به کنه،یم زندیک

 
 
ه؟ بی    از رو چ  همه باید چرا ...داییم پشتوانه  بت 

 

 خاطربه .شده مشت و چنگب   ناچاری از پس !هه –
 ...خودش منفعت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کرده راحت را خیالش ثانیه یک فقط .نداشتم تأیید جان
 :پرسید بار چندمی    برای بودم،

 

– ،   !نار؟ مطمئب 

 .آره –
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  !من؟ جون –

 من دادن اطمینان منتظر دلهره با قدراین وقبر  نتوانستم
 .نروم اشصدقهقربان بود

 

  .من به بست   .شم فدات آره، –

 .نداشت امیدواری ایذره حبر  صدایش

 

 وشلوارکت برام رفتیم کرد، مجبورم حمیده دیروز –
 .شد کوفتم .خرید



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

یک نداد اجازه بغض  .بگویم تت 

 ...خداحافظ ...منتظرتم شب –

 

 .کردم قطع شنیدم که را باشه

 عشقش به کردمنیم مجبورش پیش سال چند همان اگر
اف  دردناک و پیچیده همهاین االن چت   همه کند اعتر
  ...نبود

 

  ویل ...دیدمشنیم دوباره اگر یا
 
 و پوچ او بدون زندیک

  ...بود مزخرف

 

  ...هم برای درمان و بودیم درد

  !دختر  نیست، زدن جا موقع که حاال –

 

 یم روروبه بودم کرده فرار آن از روز دو که اتفاقر  با باید
 .شدم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کنم آرامش توانستمیم خودم فقط که یاشاری 

  ام؟شده بزرگ گفتیم من به

 

  .کردمیم رفتار بالغ زن یک مثل و عاقالنه باید

 خودم را جداب   و دادن دست از ترس فهمیدنیم چطور
 دارم؟ هم

 

 پایی    هاپله از و برداشتم را پولم کیف پوشیدم، لباس 
 .رفتم

  .زدیم داد دهد دلداری و کند آرام مرا اینکه عوض

 

 ...من ترسیده   و عصباب   عزیز کاکتوس

 

ی دختر  ...وشلوارکت  لباس در او تصور با درونم فانتر 
  ...رفت غنج دلش رسیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خواستگار یک شبیه اینکه جای ...تراشیده موهای آن با
  .شدیم هابادیگارد شبیه باشد،

 

 مواقع، این برای بود نعمبر  هم ماسک .خندیدم ارادهب  
 .امشده دیوانه کردنیم فکر دلیلمب   خنده   دیدن با کیس

 

 داشت، واگت   خدا به خندید؟ دلیلب   شدنیم چرا راسبر  
  ...خمیازه مثل

 .کردمیم امتحان باید هان؟

 

  .خریدم هندوانه سه کوچه رس فرویسر میوه از

 

ی برای ذهنم در خریدشان موقع یم نقشه او غافلگت 
ی اما چیدم،  هاهندوانه وزن بودم نکرده حساب که را چت  
 .بود
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کیس که بودم نشده دور فرویسر میوه از قدم چند هنوز
 .زد صدایم

  .ایستادم

 

  نایلون با کورش
 
 فرویسر  هایساک دانستمیم که بزریک

 .رساند من به را خودش است آن داخل

 

 .رسوند برام خدا رو تو !کوروش سالم –

 .ندادم را یگ گرفت، دستم از را خرید هاینایلون از تا دو

 

 .نداری دوست هندونه که تو !ناری –

 .کنم آشبر  باهاش خوامیم –

 

ون خوشحایل با را نفسم گفتم، را کلمه این که همزمان  بت 
 .دادم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 هندونه؟ با –

 ...آره –

 .خندید

 

 !ناری؟ –

 !جانم –

 

 دلخوری؟ ازم هنوز تو –

؟ برای –  چ 

 

 !جدیده همسایه رس تو زدم –

  .بود آورده پایی    را ماسکش

 

ه  :پرسیدم خنده با لبش پشت مانندکرک سیبیل به خت 

؟یم رو یاشار –
 
 یک

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ون اومدم .آره –  به خون دیگه کنه،یم اذیتت داره دیدم بت 
 .نرسید مغزم

 

 .رفتم غرهچشم

بر  الگ یهو اینکه !چیه؟ دیگه نرسید مغزم به خون –  غت 
ی جلو رو کارت عصبانیت با و بیسر   کنه،یم گرفتارت بت 
 .باشه صبور باید مرد ای،خونه مرد تو

 

 حساب   اینامامان !نکن نصیحت دیگه یگ تو خدا رو تو –
 .زدن غر

 

 بحث .کنند اشراهنماب   تا داشت را کساب   که خوب چه
 .کردم عوض را

 

 نگفبر  بهم دیگه همی    واسه قهرم؟ باهات کردی فکر –
مت   .رینیم کردم فکر من کار؟ رس بت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 مامانم گرفت، رو داییت شماره   زد زنگ که خانمه –
  گفت

 
ه .شلوغه رسش مدت یه حتما  .بیام و برم خودم بهتر

 

 هاوسیله با بگو، بهم بعد دفعه .خونه تو ندارم کاری .نه –
 .وآمدرفت سخته

 

 .رساند مرا خانه در تا

 .کرد پاآن و پااین کیم در دم

 

  زدمش کهوقبر  –
 
 چجوری میاد یادم هنوزم .ترسیدم واقعا

 ...افتاد
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  ...گذشت خت  به شکر رو خدا –

 .داد صدقه مامانم ...آره –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ت درس برات خدا بنده رس –  .شد عت 

 .زد برق تخس هایشچشم

 

 .نمیاد خوشم ازش هنوزم .خودشم برای –

 

 .گرفتم نشنیده را حرفش کرده اخم

 خداحافیط   از بعد کشیدم خانه داخل به که را هاهندوانه
 .رفت

 

 به راستیک البته و آمد، یاشار که بود شب ده ساعت
 .من واحد

 

 نزدیک دیدمش در دم روغب   و یکرسه کار لباس با وقبر 
 .برود باد بر امایعاریه خونرسدی تمام بود

 

 ...تو بیا .نبایسر  خسته –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بود ایستاده شایک و سینهبهدست ورودی در دم

؟ جیم خواینیم –   بزب 
 
 ...ایهمسایه دری، خونه

 

 .دادم تحویلش نمادندان لبخند یک

 ...اخالقخوش آقای یه منتظر امشب !نه –

 

 .کرد قطع را حرفم

 خارجه از خانماخانم شدی؟ قایم همی    واسه روزه دو –
یف  آوردن؟ ترسر

 

 رسشپشت را در شود، خانه وارد تا کشیدم را بازویش
  .بستم

 

 رو تو بشه، چ   قراره دونستمنیم .بودم ترسیده ...آره –
 ؟...چ   که کردمیم نگران هم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردیم نگاهم اخم با .برنداشتم بازویش روی از را دستم
 .انداختم باال ابرو

 

؟ کب   چیکار خواسبر یم .نگفتم که نیستم پشیمون –
ا
 !مثل

 

،  :زد غر عصب 

؟ آروم توب  یم چطور !لعنبر  –  بایسر

 

 خیالم االن ...ببینمش که بود این قبل مال مدلشوره –
 .راحته

 

  .کوبید دستش کف به مشت با زدهحرص و کالفه

 

 حاال ...خواستگاری به زنهیم گند خدا به ...فیلمشه –
 .رهیم همه پیش آبروت !ببی   

 

به خودش به بیشتر  که گرفتم را دستش مچ  .نزند ض 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کاری دمیم قول ویل هردومونه، آبروی !نیسبر  تنها تو –
 .نداره بهمون

 

 مرددش چشمان ب  ب   در را این کند، باور خواستیم دلش
 .دیدمیم
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سید،  :گفتم ویل نت 

 ...شه خراب خوادنیم داره، دوست رو زندگیش اونم –

 

 
 
  ...جوید را لبش گوشه

 
 .بخوانم را ذهنش توانستمنیم ابدا

  .شدم ترنزدیک و دادم جرئت خودم به

 

 .شدیم آرام گفتم،یم دیدم که فلوری از کیم اگر شاید

 ...یاشار سوخت، براش دلم ..دیدمش که امروز –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .شد تنفر از پر صدایش بزند، حرف شیطان از انگار

 .ببینمش خوامنیم هرگز دیگه –

 

 .روانکاو پیش رهیم –

 .زد پورخند

 و چنگ با رو روانم سالمت من عوضش !باکالس چه –
 .برگردوندم دندون

 

 :کردم خواهش نرم،

 .ساعت چند فقط .کن تحمل کمیه –

 

 .کوبید اشسینه به محکم کالفه، و مستأصل

 نون ...ببی    رو دستام .باالست رسم ...ومن کن نیگا –
 ...برام درمیارن حالل

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یز   هایشچشم  .زد باال را آستینش .بود عصیان لت 

 

 بدم، نجات رو باباب   یه رفتم ...دستم سوخته ...ببی    –
  مثل برام اینم شد، اینجور

 
 ...مردونگیه و بودن آدم نشونه

  اون یاد ...ببینم که رو زنیکه اون ویل
 
یم کوفبر  خونه

  ...افتم

 

 لباسم و صورت روی و شدیم بلند هایشحرف از تاریگ
  ...نشستیم

 .بریدیم گلو در را نفسم

 

رفت خامویسر  به رو صدایش بیچاره و درمانده .دیدنیم مرا
. 

 

 ...شدنیم راض   وقتهیچ عوض   ...بود شیطان مثل –
  ...گفتیم بهم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .گذاشتم دهانش روی اختیارب   را انگشتانم

  ...شد من متوجه ناگهان

 

 در که تنم .بودند افتاده کار از بدنم حیابر  اعضای تمام
 ...گرفت کمرم دور را دستش شد سست آغوشش

 

  ...ناری –

  ...بزنم کنارش خواستمیم

 

 ...کردم غلط ...اناری ...ببخش ...ببخش –

 

  .برگشت و رفت دیگر به چشمم یک از نگاهش

 

 سیبک به چشمم .داد قورت زحمتبه را دهانش آب
 .رفت گلویش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 ...ببخشید ...گفتمیم نباید –

  ...بود کوه مثل برایم همیشه که مردی

 

 قلبش چسباندم، اشسینه به را صورتم ...لرزیدیم صدایش
 .زدیم صدایم ناامید و غمگی   

 

ین و روغن بوی   ...دادیم آهن و بت  
 
  و کار رایحه

 
 ...مردانگ

  ...گرفتم تنش عطر از عمیقر  دم

 

 .داشت نگه محکم و پیچید دورم دست

  ...شکست را دلم موهایم روی آرامش هایبوسه

 

 یک جز داد شدنیم امسینه درون حس به دیگری نام هیچ
،  ...گسل یک دلشکسبر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

اضافه غلط چه این ...ناری کردم، خودم است   رو تو چرا –
  خّرم و خوش داشبر  ...بود ای

 
 ...کردییم زندیک

 

 .نبود پشتش کردن خایل وقت

 باز را امشدهخشک دهانم باشم، دردش مرحم اینکه برای
 .کردم

 

نیم قلبم و شنومیم فقط من ...کردی تحمل چطور –
  ...زنه

 

  ...کردم پنهان اشسینه داخل را رسم که بود خوب

 

 از کوچک نمای یک برابر در امداده وا چقدر دیدنیم
 .بودم زده ندیدنش به را خودم که حقیقبر 

 

 ...خودم کردن راهروبه برای داشتم زمان دقیقه پنج کاش 
 .گفت که هاب  حرف از ذهنم کردن پاک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ون آغوشش از  .نکرد داشتنم نگه برای تالیسر  .آمدم بت 

 

 برات بشور رو صورتت و دست برو .اومدی کار رس از –
 .خریدم هندونه

 

یم موج صدایش در تردید و سؤال هزار .گرفت را بازویم
 .زد

 

 اومد؟ بدت ازم ...ناری –

  .بود زده زل من به منتظر و موشکاف

 

 .نبیند را فروپاشیدنم کاش

 .دارم انتظار ازت زیادی دلخورم، خودم از –

 

  .زدم جا زود من ...نه –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردنیم رهایم انگشتانش

 

 !خودت جون به کنم،یم هرکاری خاطرتبه –

  .نشاندم لبم روی رنگب   لبخندی

 

 هایغصه که غمگی    و طوالب   آنقدر بوسید، را امپیشاب  
 .شدند ناپدید و ذوب برابرش در من

 

ی –  برو .گذروندیم هم رو بدترش ما ...یاشار نیست، چت  
 .بشور رو دستت

 

 .رفت رو کند دل باالخره
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 :رسید رس که گذاشتم، مت    روی را کارد و سیب  



ر خریدز  بانوی بارانی  

  کجاست؟ فندق –

 

 .خواباتاق تو –

  در سمت
 
 .زدم اشاره اتاقم بسته

 

 چرا؟ اونجا –

  .نره رس شحوصله که میارم درش قفس از –

 

 .خندید پقر 

 !چ   دیگه –

 

 بعدش فقط .جاهمه زنهیم چرخ ساکت .داره دوست –
 .کنم جمع رو خرابکاریاش برم باید

 

 .بردارم را هندوانه شدم خم و کردم باز را یخچال در

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .پراند جا از مرا و خورد پهلویم به انگشتش

 ...کنار بکش –

 

 :گفتم تند .برداشت را هاهندوانه از یگ

 .بیار تا دو – 

 

خانه مت    روی را اویل  و برداشت هم را دویم .گذاشت آشت  
 .زدم بغل را سویم من

 

 میاری؟ کجا رو هندونه همهاین –

 .حاال بیار –

 

  ...سیب   و چاقو با نشستم، فرش روی هال، داخل

 .روغنیه لباسام .بیارم راحت لباس اینجا برای باید –

 

 .کردم نازک چشمپشت برایش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .باش راحبر  شلوار فکر به بعد بشیم، رسیم بذار حاال –

 

 .خندید شیطنت از پر

 .ذارینیم تو باشما، مثبت خوامیم –

 

  .شد گشاد وحشت از هایمچشم .کشید را لباسش زیپ

 

  کند را لباس هایآستی    وقبر 
ا
 رفت، یادم خیال و فکر کل

  میخ
 
حلقه زیرپوش یک فقط که شدم اشایعضله باالتنه

 .داشت تن به سفید ای

 

 و زدم ایخفه جیغ ارادهب   کشید، پایی    که را فرملباس
  .گرفتم دست با را هایمچشم

 

 .تپید گلویم زیر قلبم

  درمیاری؟ چرا ولباسات !وقیح مردک –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 انگشت الی از شد باعث کیفورش و مردانه خنده   صدای
 کمر روی را لباس آستی    و ایستاده رسم باالی .کنم نگاه
  .زدیم گره

 

س، –  اگه البت دم،یم نشون بعد دفعه رو بقیه !بچه نتر
 .کنه نظر کریماوس

 

 به را بزرگ مالمی    سیب   توانم تمام با و نشستم دوزانو
یه هر .کوبیدم پایش  .فحش یک ض 

 

  !مغزب   کرگدن !احمق گاوکله –

 :داد تذکر

 .رفت یادت بیشعور –
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 لبخندش و باال به پایی    از .کرد سست را دستم اشخنده
  تمام که کردم نگاه

 
 .کردیم روشن را قلبم خانه

 

 .زد اشاره پر مت    به

–  
 
 چیه؟ هاهندونه این قضیه

 

ینه؟ کدوم –  شت 

 .زد نیشخند

 

  قراره مخفیه؟ دوربی    –
 
 کنیم؟ اجرا محله مسابقه

  یه شما و من  –
 
 .داشتیم نصفه مسابقه

 

 .کرد گالیه شایک،

 .مونهیم نصفه چ  همه تو با –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خودم روی به اما کردم، حس را صورتم شدن قرمز
 :پرسیدم .نیاوردم

 قرمزه؟ کدوم –

 

 .چیه گمیم من رو شجایزه ببازی –

 .انداختم باال مخالفت نشان به را رسم خندان،

 

میم نقد !خرگوش نخند، –  .گت 

 .دادم نشان را هاهندوانه دست با

 

 .کرد محکم کمر روی را لباس گره

 رویش محکم دست کف با .گرفت باال را هندوانه اولی   
  .کوبید

 

 با هاساعت توانستمیم که بود کرده اخم جدی چنان
 .شوم رسگرم تماشایش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :پرسید .کرد تکرار را کار این هم سویم و دویم با

 یم تو –
 
ینه؟ کدوم یک  شت 

 

 .بگم من بعد کن، انتخاب .نداریم تقلب –

ین به به چند هندوانه بزرگتر  :گفت اطمینان با و کوبید ض 

 !همی    –

 

 .شد براق سمتم .کنم مخق   را لبخندم کردم سیع 

؟ تقلب تو معلوم کجا از .بینم وایس –  نکب 

 

  من –
ا
 کوچولو عالمت یه شگوشه کردم، انتخاب قبل

 .زدم

 

 خنده از .نگذاشتم که بچرخاند را هاهندوانه خواست
 .بودم رفته ریسه

  .کردی رو انتخابت دیگه .شد تموم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 پاهایش .نشست زمی    روی فاصله تریننزدیک در کنارم،
  .عمود دادن تکیه برای را دستش و کرد دراز را

 

 .شهیم چ   ببینیم بشکن !جهنم –

  .گذاشتم جلویش را او و خودم انتخاب

 

  به که کارد
 
 برداشتنش ترک صدای خورد کوچکتر  هندوانه

 .ندهد بروز را تعجبش نتوانست .پیچید اتاق در

 

 .ایهندونه عجب !ول ای –

 .گرفتم باال برایش غرور با را رسم

 

نبود من مال رسچ   به صدالبته و شکستم، را او مال بعدی
. 
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :زد غر کنارم

 بدم؟ جایزه بهت شهنیم حاال –

 

  از قاچ یک
 
 .گرفتم سمتش و بریدم خودم هندوانه

 .نکن خوش رو دلت .حده درهمی    امشب جایزه   –

 

 گاز دستم درون قاچ به بیاورد، جلو را دستش اینکه بدون
 .زد

میم .گرفتنیه حق –  .ازت گت 

 

 .بریدم خودم برای ایتکه و گذاشتم سیب   کنار را سهمش

  .بودم نزده آبدار میوه   این به لب شدیم ماه چند

 

  با
 
مندیک  :کرد زمزمه رسر

–  
 
 وقت؟ همهاین نخوردی؟ هندونه دیگه واقعا



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ه دستم درون قاچ به  .شدم خت 

 جورییه .گرفتیم بغضم دیدمش،یم وانبر  هر توی –
دار و هندونه و یلدا ،همه از شدنم خت  همه ...تنهاییم چ 
 .بود خورده گره هم با شون

 

 .زدم لبخند برایش و برگشتم .بوسید را امشانه روی

 

 گذشته .بیام کنار و بشم روروبه باهاش خوامیم –
 ...ومن بشکنه نذارم خوامیم .گذشته زشت، و بد هرچقدر

 

 .شد جمع بغض از هایملب

  ...یاش سخته، ویل –

 

 .گرفت پناه در مرا و برداشت زمی    از تکیه

 گناهب   زیادی من بدبختیای وسط اومدن واسه تو –
  .داشتمبریم دهنم اندازه لقمه باید نامرد من .بودی



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بوسیدم را گردنش روی تپنده   رگ

 .دارم دوستت من –

 

 .پیچاند دورم ترمحکم را بازویش

 بودمت دیده که اوال اون آوردم؟ رست بالب   چه من –
 ...حاال اما .بود لبت رو خنده همیشه .بودی رسخوش

  .خندییم کمتر  دیگه

 

 .انداختم پایی    را رسم و دادم گوش پشت را موهایم

س کمیه –  .شمیم خوب .دارم استر

 

ین خودم .ناری بریم، بیا – میم برات رو عرویس بهتر  ...گت 

 .نداد اجازه بکشم، عقب را خودم خواستم

 

؟ ژیوار و داییم مامانت؟ و عبدی بدون –  چ 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .بیان خب –

 

یم .نکردی اشتبایه هیچ تو .نیست فرار راهش !یاشار –
ی دونم   ...سخته خوامیم ازت که چت  

 

 .شد نرم کیم فقط

 .ببینمش دوباره برنمیاد ازم –

 

 تو کشیدن خجالت برای هیچ   که بده نشون بهش –
 که کنهیم فکر اون بدی، نشون ضعف اگه .نداره وجود
 .خودشه با حق
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  :کرد زمزمه باحرست و کشید پایینم لب روی را انگشتش

 .بری و کب   ول توب  یم چون ترسم،یم ازت وقتا بعیص   –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بوسیدم را انگشتش

 .کب   پیدام کجا دوب  یم باراین برم اگه –

 

 باغت؟ توی –

 .زدم لبخند

یم اینم گذروندیم، رو مشکالت از خییل تو و من ...یاش –
  .گذره

 

 .بمونیم هم پشت بیفته اتفاقر  هر که بخور قسم –

 

 .گذاشتم گردنش روی را دستم

 .ذارمنیم تنهات من –

 

 .نشست صورتم روی غمگینش نفس

  ...بکوببزن و جشن کشیده، نقشه کیل حمیده –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  کن قبول .پرسیسر تک –
 
امون بدون ما زندیک  یه بزرگتر

ی  هم .باشیم منطقر  شده هم ذرهیه باید االن .داره کم چت  
 ...هم من،

 

 :غرید

 !منطق بابای گور –

 

 ...یاشارم ...شبه یه فقط ...من خاطربه –

 .داد من به را گریزانش نگاه

 

 روی مشگ و کوتاه موهای .کردم نوازش را بازویش
  ...را ساعدش

 

 حرف اتاق تو بریم بیارم؟ چاب   برات خوادنیم دلت –
 بزنیم؟

 

 .خندید هایشچشم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 فیلما؟ مثل اینجوریه؟ خداب   –

 

 .آره –

 .زدم چشمک

 نداریم؟ داریم، تفاهم ببینیم .زنیمیم حرف اتاق تو ریمیم –

 

 .داد عقب را رسش و کرد اخم

 حرف؟ فقط –

 

 .رفتم غرهچشم

 ...کبودی بدون .آره –

 

 ...کریمه خدا .اونجا تا برسیم –

 الی او صدای و پیچید آغوشش میان امخنده صدای
 .موهایم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  دیگه؟ کردی خرم االن !ناری؟ –

 .کشیدم را بازویش موهای از نخ چند باشیطنت

 

 ...جوراب  یه –

  زن –
 
 .بینم بده پرداختپیش یه حاال !خودت فقط زندیک

 

 نفسم گرشسلطه و گرم هایلب با و کشید باال را امچانه
 ...آورد بند را
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........ 

 ...ریحان ترسم،یم من –

 .کرد مرتب محبت با را امیقه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ ترس   – سه دیگه، همینه خواستگاری چ   هست، استر
  .شدیا قشنگ ویل

 

 جدی؟ –

 .خییل –

  در دوباره
 
 .کردم برانداز را خودم خواباتاق آینه

 

وزه شومت     ساتن جنسش که بلندی دامن و حریر ایفت 
  .ماندیم دارپف کیم و داشت آهاردار حالبر  بود، ضخیم

 

 .دادیم نشان را کمرم باریگ که پهن کمری با

 
 
 .هافروشگاه و پاساژها در من گشیر   ساعت دو نتیجه

 

  روی دسبر  ارادهب   هم من
 
 .کشیدم امساده گرد یقه

 .خریدم لباس باوسواس اینقد زندگیم تو بار اولی    برای –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و بلند لباس .کردم نگاه کنارم ایستاده ریحان به آینه از
یم من به را نبودن تنها و دلگریم از حیس اشکوردی بنفش
 .داد

 

 .شدی ماه مثل .نشسته تنت به –

 

شدهمرتب ابروهای بار چندمی    برای و شدم آینه نزدیک
 .کردم صاف را ام

 

هیم درد پاهام میاد یادم گشتم، خییل –  .گت 

 معلومه لباساش از .بیاد همرات گفبر یم تعمه به خب –
  .سسلیقهخوش خییل

 

یم تنم آوردیم را اسمش کیس  هروقت روز چند این در
  .لرزید

  ...خوشگله چقدرم –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 تر؟قشنگ من از پرسیدم ذهنم در ناخودآگاه

  .کشیدم کنار آینه جلوی از

 

  ...فقط ...کردمنیم حسادت که من

 .کردم عوض را فکرهایم وسویسمت و بحث

 

 بیان؟ چند ساعت کب  یم فکر –

، اومدمیم داشتم من –  .باال رفتیم داشت آسانسور پایی  
 .اونجان همه االن خواستگارت فامیالی کنم فکر

 

 از را مادرش بلند خنده   صدای هم خودم .زدم لبخند
 کوروش به ساعت چند برای را فندق .بودم شنیده بالکن
  .دادم

 

ی خانمسکینه جلوی کردمیم دعا  و حرف که نگوید چت  
 .شود حدیث

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 .زد را خانه زنگ کیس

 داب   همه از زودتر آمدند؛ باالخره هم من هایمهمان
  ...ساواش و عمه نه حدود ساعت و ژیوار، بدون

 

 شنل ...داشت تن به مشگ ساده   شلوار و زرشگ بلوز
یم را تنش مانتو مانند که بود انداخته شانه روی حریری
  .پوشاند

 

 وارمجسمه فقط بوسید، و کرد بغل مرا که داب   برعکس
  .کرد تماشایم

 

 
 
 دیدنش که داشت ریزی عصب   هایپرش چشمش گوشه
م  .کردیم دلگت 

 

 .کرد اطراف به نگایه ساواش



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی مرتبه؟ چ  همه –  نداری؟ الزم چت  

 

س بود مشخص اشجدی و اخمو ظاهر پشت  .دارد استر

 .راحت خیالتون .هست چ  همه –

 

یم .بود نیامده واحدم به آمدنشان، روز چند این در
نیم خودم توان در اما بزنم، رس من دارد انتظار دانستم
 .دیدم

 

 زده زنگ دوباره که بودند ننشسته هنوز ساواش و عمه
 .شد

 

 از هایمدست کف .بود در نزدیک ساواش و عمه مبل
س  .کرد عرق استر

 

 .کرد باز برایشان را در رفت پیشواز به شکرهللا داب  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .شد وارد همه از جلوتر عموعبدی

 

امشان به همرسش کنار که عمه دیدن با  بود، ایستاده احتر
  شد، حرکتب   و خورد جا کردم احساس ایلحظه

 

 عمه زیرلب و خشک سالم به دادن جواب نوبت وقبر  اما
 :گفت داشت طعنه که لحب   با شد

 

 شده، کوچیک خییل زمی    !بزرگ ذاکری خانوم !به –
  !ذاکری خانوم

 

  .داشت عمه اسم تکرار به اضاری چه دانمنیم

 

اهن   پت 
 
 یشیم مردانه

 
 صورتش پوست که داشت تن به رنگ

 .دادیم نشان سالمت و روشن را

 

 .تو بفرمایید .سالم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کنار در جلوی از عمو باالخره و کرد تعارف شکری داب  
  .رفت

 

  .شد وارد گویانسالم که بود خانمحمیده بعدی نفر

 

 مچاله دست در حرص با را کالهش که عمو از نگاهم
 .رفت واردتازه به بود کرده

 

 ۵۲۳_پارت#

 

ت کت آن با ...یاشار ی است    کتان شلوار با خاکستر
 
 راسته

  یک شبیه مشگ
 
  ...بود شده پوششیک غریبه

 

ه من و داده پایی    را رسش ه حاال که شدم رسی به خت   تت 
 صاحبش قصد گفتیم که کوتایه موهای از بودند شده

  به برگشیر  
 
  ...ستعادی زندیک

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 مرا و بدهد دست داب   با که آورد باال ایلحظه را صورتش
 .دید

 

 هایچشم در که برق آن نگاهش، توقف ثانیه چند همان
  .بود کاق   آرامشم برای درخشید کدرش

 

 درهمش ابروهای از شدیم راحبر به را نبود خوشحال اینکه
  .فهمید

 

 .دادیم آزار هم مرا کردیم تحمل که فشاری داشت؛ حق

 

 به نشستند معمول تعارفات از بعد هامهمان اینکه از بعد
خانه   .رفتم آشت  

 

بت هالیوان داخل ریحان  .ریختیم رسر

 .بقیه پیش برو چیکار؟ اومدی اینجا –

  .برگشتم هال به زد صدایم خانمعروس که یاشار مادر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 شدم او متوجه همراهشان خانم گفیر   ماشاهللا صدای با
 .کردم تشکر زیرلب و

 

 
 
 را کشیده هایچشم همان بود، خانمحمیده خواهر حتما

 .بود او از زیباتر و ترظریف کیم فقط داشت،

 

بت ریحان  قیمت و کرونا از بحث کرد، تعارف که را هارسر
  گذشت، که یاشار کاری هایشیفت و ارز

 
 یاشار خاله

  .کنیم صحبت و برویم اتاق به داد پیشنهاد

 

  و تند شدن بلند محضبه
 
 شکریداب   یاشار، دستپاچه

 :گفت شوچ  به و خندید

 

 .دارن عجله آقاداماد –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ام و تعارفات از بود، پسندیده حساب   را خواستگار  و احتر
  صورتش روی بزرگ لبخند

ا
 .بود مشخص کامل

 

 برای دارد عجله چرا دانستیمیم یاشار و عبدی و من
ون  .اتاق سنگی    جو از رفیر   بت 

 

 مجبور تا یاشار نشستیم، جمع در که ساعبر نیم همان
 .نیاورد باال را رسش ندادند قرارش مخاطب و نشد

 

 آنها با را اشپیشاب   و برداشت دستمال برگ چند رسجمع 
 .دانستیم خدا فقط کرد؟ پاک
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 سبک را خودش و دربیاورد را کتش بگویم خواستیم دلم
  .کند

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  که بود این دهم انجام برایش توانستم که کاری تنها
 
 درجه

 .کنم کمتر  را اسپیلت

 

 لحظه آخرین در .بروم اتاق به او از جلوتر تا ایستاد
  .شد فلور متوجه نگاهم

 

 هایچشم با تضاد در بود، شده کال و مات صورتش رنگ
  .شدنیم برداشته من از که اشگالیه از پر و سیاه

 

  .بست را در یاشار شدیم، اتاق وارد اینکه محضبه

 

 موهایم میان را رسش و کشید آغوش در مرا پشت از
 .گرفت آن از عمیق دیم و فروبرد

 

  ...تندش هاینفس صدای اما نزد، حرق   هیچ

  حد تا که هاب  دست و تنش از پر بدن
 

 خود در مرا خفگ
 .انداخت دام به سینه در را نفسم بودند گرفته غنیمت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 را رسم و گذاشتم بازویش روی را دستم کردنش، آرام برای
  .زدم تکیه اششانه به

 

  با موهایم میان
 
 :کرد زمزمه درماندیک

 شه؟یم تموم یک –

 

ده صدایش درد شنیدن از قلبم  شدیم کاش .شد فرسر
  .شود ساکت دردش و ببوسم را گلویش

 

ون ریمیم –  بقیه اونام رسیدیم، تفاهم به باهم گیمیم و بت 
 .تمام و ذارنیم رو قرارا

 

 عشق، از نه گرماب   .شد داغ بدنش گرمای هرم از پشتم
 .شناختمنیم که حیس از

 

 .سکوره مثل تنت !یاشار کن، ولم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .چرخیدم آغوشش در .کرد سست را دستش کیم

 

یم مرا مدتتمام .کشیدم پایی    شانه از و کردم باز را کتش
  .پایید

 

  در ترس
 
یم نوغبه هرکدام بود، شناور اطرفمان هاله

 .بدهیم دست از را دیگری ترسیدیم

 

 تنش از را بلوزش دست با خواستم .افتاد زمی    روی کت
  .بود چسبیده اندامش به نشد؛ بدهم، فاصله

 

 عرق به حواسم اما کردم،یم حس را اششدهرسگرم لبخند
 .شیطنتش تا بود گردنش روی نشسته

 

  .کردم فوت گردنش روی و کشیدم باال را رسم

 

 .فرورفت امشانه در انگشتانش



ر خریدز  بانوی بارانی  

ونیا تحویل کنمیم کبودت !بچه نکن، فوت –  .دمایم بت 

 

 .آوردم باال تعجب با را رسم

  !جنبهب   –

 

 اشخسته صورت به و نشست لبش روی جاب  ب   لبخند
 .داد روح کیم
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 اشخسته صورت به و نشست لبش روی جاب  ب   لبخند
 .داد روح کیم

 

 .سوخت دلم باز

 ...یاشار ای،خسته –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 حساب  درست نشد امروزم بودم، رسکار دیشب –
احت  .کنم استر

 

 .کشیدم را دستش

 .بشی    بیا –

 

  روی خودم تشویقش برای و
 
  .نشستم تخت لبه

 به ایستاد و فروکرد جیبش درون را شستش انگشت
  .تماشایم

 

،یم ست    –  .میاد بهت خییل پویسر

  چه –
 

 داری؟ دوست رنگ

 

 .دارم دوست بپویسر  تو هرچ   –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 منطقر  توانمنیم کنم سیع هم هرچقدر فهمیدم ناگهان
  باشم،

ا
 تمام را چت   همه جاهمان من قرمز گفتیم اگر مثل

  .کردمیم

 

 از عمه هایوسیله میان قرمز گیپور آن خاطره   ابد تا
 .رفتنیم ذهنم

 

مانهیچ وقبر  بود، عادی شدنیم   هم من .نبود طبییع چت  
  ...خوابب   بودم، خسته خودش مثل

 

س از پر   که تشوییسر  و استر
 

  .ریختیم جانم به آشفتگ

 

مت ساختمون این از –   .بت 

 :پرسیدم حواسب  

 چطور؟ –

 

  مشت یه –
 
  .داری فضول همسایه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردم مرتب پا روی را دامنم دلیلب  

 

 .راحته من از خیالت شیفبر  وقبر  عوضش –

  .نشست تخت دیگر سمت

 

 را پاهایش و داد تکیه تخت تاج به کشید، عقب را خودش
  .کرد دراز

 به رفتم عقب هم من شد، راحت نشستنش از که خیالم
 .زدم تکیه دیوار

 

 .تنهمسایه مداربسته دوربی    مشت یه کن قبول –

  .آرام کوباند، تخت پشت دیوار به را رسش

 

 که نگایه در پایش، شدید هایتکان در را اشقراریب  
 .دیدمیم چرخیدیم اتاق در و ماندنیم ثابت

 

ی از   .زدیم نقب وسطش سکوت یک زدیمیم حرف هرچت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 پا روی پا سالن، باالی که زب   توانستیمنیم کدامهیچ
 وسط از را کردنیم نگاه بقیه به تفاخر با و انداخته
 .بزنیم کنار ذهنمان

 

 .اوضاع دادن نشان عادی برای دیگر تالش یک

 داری؟ شیفت یک –
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 :داد جواب ربطب  

 .آزمایشگاه بریم دوتاب   صبح ندارم، کار رو بقیه من –

 

 وسط و زد شلوارش جیب به دسبر  .شد جاجابه کیم
  .خورد گره ابروهایش

 

ون کوچگ آچار جیبش داخل از  .آورد بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 جیبم؟ تو گذاشت اینو یک   !ناکس رضای –

 

  چیه؟ این –

 یواشگ نگرفتم، .دستم داد رضا اومدمیم داشتم –
 .جیبم تو گذاشته

 

 چرا؟ –

 
 
 .شد کشیده باال به لبش گوشه

 دوش بگم داییت به برگردم ندادن دختر  بهم اگه گفت –
ش تون،بااجازه کنه،یم چکه ناری حموم  .کنم تعمت 

 

 .نخندم نتوانستم بعد و کردم نگاهش فقط ثانیه چند

 ؟...چ   من آبروی ...بدجنسیه عجب ...نه –

 

 .پرسه خله –

 .خوادیم فرانسه آچار حموم، شت   آچار؟ این با –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...واردیا –

ی یاد کنهیم وادارت تنهاب   –  .بگت 

 

 .زد برق ستایش از هایشچشم

نیم بدبختا بزنیم؟ حرف خودمون درباره   فرستادن رو ما –
 .زدیم رو حرفامون ما دونن

 

 :پرسیدم

  چه –
 

  داری؟ دوست رنگ

 

  روتی    سؤال این
 
ها همه  هاشنیده برحسب من و بود دختر

 .ریخت همبه را درونم ساده سؤال همی    اما پرسیدم،

 

  .کردنیم رهایم پیچید، دورم ترسناک و ناخواسته حسادبر 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ برای –  چ 

 ...دید چه چشمم در دانمنیم

 .قشنگه پوشیدی ست    این –

 

وزه –  .ایهفت 

ه –   ...دیگه ست  

 

  از و زده تکیه دیوار به را رسش
 
 خندیکج با چشم، گوشه

 
 
 .کرد تماشایم لب گوشه

 

، برام بخوام لباسا اون از اگه من –  ...بخر نماشب بپویسر
 .نارنچ   و فسفری

 

  اما ...قرمز نگفت
 
 از را حسادت کلبه هایشحرف دنباله

  خجالت از را صورتم و برد یادم
 

 .کرد رنگ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...داره نما تاریگ تو آی فسفری –
ا
 واسه نیست الزم اصل

 زنه،یم راهنما .کنم روشن رو برق بگردم دنبالت اینکه
 .المصب

 

 .کوبیدم پایش ساق به مشت با

 !منحرفت پوک مخ تو –

 

 .کردم پاک را آمد چشمم از که اشگ قطره خنده میان

 .آغوش برای دعوبر  کرد، دراز سمتم را دستش یک

 ...بیا –
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 .آغوشش تا کشاندم را خودم .تخت روی از رفتم، سمتش

 اشسینه به مرا رسیدن، محضبه نشستم، که کنارش
  .چسباند

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بوسید نرم را امگونه

 ...خودت تو نریز اینقدر ...ناری –

 

اف بغض به آلوده  :کردم اعتر

 ...سخته –

 

  .کرد خیس را صورتم اشک و
 
 .شد ترمحکم دستش حلقه

 نیم کب  یم گریه جوریاین –
 
 که کنمیم وا رو مشتم من یک

 بری؟ کب   پرواز

 

  تنش قفس
 
 .آغوشش ساکن من بود، من خانه

  به چسبیده شدم، مچاله
 
  ...اشمردانه سینه

 

  ...نزند جداب   از حرف و بگذرد تا کردم جمع را خودم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 جدا او از تا شدمیم کردب  حمل و کوچک آنقدر کاش
خشک گل مشت یک یا لباسش، روی طرح یک قد نشوم؛
  ...جیبش ته شده

 

 که بود او حاال .بوسید را موهایم و کشید ازرسم را شالم
 .دادیم دلداری مرا

 ریمیم دوتاب   بعد .گفبر  خودت .مونده دیگه کمیه فقط –
  خونه رس

 
 .مونزندیک

 

 

  .گرفت باال را رسم

 روی موج مانند اشبوسه گرمای .بوسید را امپیشاب  
 صورتم روی آرامش از هاب  دایره و شد بزرگ دریاچه،
اند  .گستر

 

 ...خییل ...خانویم خییل –

 .نداشت تمایم بودند، شده آزاد هایماشک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کشید صورتم روی پرحرص را زبرش شست انگشت
 :غرید مستأصل

 باال همی    از رمیم ...رو المصبا این نریز من خاطربه –
ون کنمیم پرتش  .بت 

 

 ...نه –

 ناامید کردنشان پاک از بعد، هایقطره شدن رسازیر با
 .شد رها کنارم هایشدست .شد

 

ت عوض   آدم تا دو ...ناری نداری، شانس –  افتادن گت 
 ...که

 بودم، ایستاده من سمتش یک داشت، رس دو رابطه این
 .پشیماب   بدون

 

 ...شدمنیم ست    راهت رس من اگه ...یاشار نه، –

 ...االن تو شدم باعث من .شدم عاشقت اول من  –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :کرد زمزمه نرم و داد دست از را تمرکزش ...اشکم به زد زل

 ...نکن گریه فقط تو –

 

 چسب خودش به مرا .کردم پاک را صورتم روی اشک تند
  .کرد

 .داشتم دوست را تنش عطر بود، نزده ادکلب   و عطر هیچ
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  .قلبم تا زدیم نقب آرامش بودم، که نزدیکش
ا
 وقبر  اصل

 .شدندیم نشی   ته هاغصه بود، اشسینه روی رسم

 

  .کردم بازی اشدکمه با

 یاشار؟ بریم، کجا عسلماه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .بوسید را لبم تند و کشید پایی    را رسش

  ...تو و مونمیم من –

 

م از دستم  .زد نماییسر  اخیم .شد باز اشدکمه و لرزید رسر

 .ندیده کیس تا ببندش –

 

  روی را دکمه هول،
 
 .بستم اشخنده از لرزان سینه

 .شد گرم صدایش

 

 سال چند کن فکر ...قشنگهخونه اون تو .مریوان بریم –
مون دیگه  جان به ...آی ...بازیخاک .کنه بازی اونجا دختر
ه عبدی  باید شب تا صبح شه،یم تخس شننه مثل دختر

 .پایی    درختا از بکشمش

 

 با .زدم آرایم مشت اشسینه به .لرزید خنده از هایمشانه
  لبخندی و پرجرقه هاب  چشم

 
 :داد ادامه لبش گوشه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 عی    لباش ...عروسگ شه،یم تو چشمای شبیه چشاش –
 ...باشه دنبالش پرسا ...ناری آی ...تو

 

 که کردیم تصویر را آینده پراحساس و اطمینان با حدیبه
 هایدرخت وسط آلودخاک کوچولوی دختر  ...دیدمشیم

  ...را گردو

 

 .کوبید در به کیس

 .هال داخل از خنده صدای و

 

 :پرسید که در پشت از خانمحمیده صدای

 نداری؟ حرق   شما اصیل؟ صحبتای رس بریم ما –

 

  در، شدن باز ترس از
 
  .رفتم پایی    تخت از فورا

 .بود کرده دراز را پاهایش راحت

 

ی شدن باز از .رفت در سمت نگاهم  .نبود خت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .انداخت باال شانه

جیک که ببینه رو ما همینجوری بیاد داییت بذار –
 .شاخشه رو عقد نشستیم، توجیک

 

 حرفش به اما .بیاید پایی    که کشیدم را پایش شست
 .نخندم نتوانستم

 .دربیاری آچار نیست احتیاجم وقتاون –

 

 زمی    از را کت .شد بلند و کند تخت از دل باالخره
  .انداخت دستش روی گرفتم، سمتش و برداشتم

 

ون با  .چرخاند ما سمت را رسش با شکریداب   رفتنمان بت 

 چاوکم؟ شد، چ   نتیجه –

 

 لبخند .انداختم دهانم به زده زل منتظر یاشار به نگایهنیم
 .نشست هایملب روی و زد پر کوچگ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بگید شما هرچ   –

 .شد بلند همه از مبارکه صدای

 

  عموعبدی
 
یب   جعبه   .برداشت مت    روی از را شت 

 رو کامم من اول پس !پرس حاللت، دادم بهت که نوب   –
ین  .کنمیم شت 
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یب   یک   .گرفت عمه سمت را جعبه و برداشت شت 

  !ذاکری خانم بفرمایید، –

 

 کرده تعارف او به شوکران انگار که پرید رنگش چنان فلور
  .باشند

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

یب   یک داب   .کشید داب   سمت را خودش  برای شت 
 .برداشت آبروداری

 

وز لبخندی با عمه به .نبود برداردست عبدی آقا  کنایه پت 
 :زد

  .شدم صاحب رو خودم عروس من باالخره –

 

 :داد را جوابش بلند و صاف صداب   با .نشست راست فلور

 !نشده زده حرق   هیچ هنوز –

 

ده همبه یاشار فک که دیدم  هایشدندان صدای .شد فرسر
 .آمدیم شدند سابیده همبه که

 

 .انداخت پا روی پا فلور

  !مهریه کشور، از خروج حق طالق، حق –

 

 :گفت بلند کنارم از یاشار



ر خریدز  بانوی بارانی  

یط هر –  .قبوله بذاری رسر

 

 شده که هم ظاهرسازی برای و داد قرار مخاطب را عمه
 خشن صدایش تن بگویم توانمیم حبر  .نبست جمع را او

 .شد ترخشن بود،

 

ط هر –  قبول چشام جفت رو بذاره ناری عقدی ضمن رسر
  .دارم

 

 .کشیدم را بازویش بیاید کوتاه و شود آرام اینکه برای
ل جنوب   و خشم  که گرفتیم شکل وجودش در نشدهکنتر
  .کند نابود را چت   همه ترسیدمیم

 

د امگریه بود نزدیک   .بگت 

ا ...یاشار –  .زننیم حرف بزرگتر

 

 .گرفت مشت در را انگشتانم بقیه حضور به توجهب  



ر خریدز  بانوی بارانی  

ام – ا احتر   .بیسر  قراره من زن ویل واجب، بزرگتر

 

 :گفت باحرص فلور

 !سکه تولدش سال تعداد به –

 

 از تا، هزار بگم فایده چه ندارم وقبر  رو اینا و پکهسکه –
 به بخشمیم مهریه عنوانبه اونم دارم، خونه یه دنیا دار
  .ناری

 

 .پیچید اتاق در فلور تمسخرآمت    خندتک

 یم دارغوزآباد تو چاردیواری اون به –
 
 یعب   خونه؟ یک

 اینه؟ من برادرزاده لیاقت

 

 ...عمه –

  .برگشت من سمت تت  ش نگاه

 

 .پرید بحثشان وسط شکرهللا داب  



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .بفرستید صلوات –

 

 یادم کشیدن نفس من که کرد نگاهش خشم با چنان فلور
 .نیامد کوتاه داب   اما رفت،
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– ،  .داشتنه دوست رس از حرفات دونمیم !داداشزن ببی  
 ویل کشیدی، رو بچه این زحمت تو دوننیم آدم و عالم
 آقایاشار .دلش دنبال بره جوونه این با دلش که حاال بذار
فت خییل رفبر  شما وقبر  از هم   .کرده پیرسر

 

بعدی حرف اما ست،مایل مشکل کردیم فکر هنوز داب  
 .داشت حقیقت عجیب اش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  هم بدون بود قرار اگه بچه دوتا این –
 
ن، زندیک  این تو بگت 

 خواهر جنگید، شهنیم که قسمت با .گرفیر  یم سال دو
  رس برن هم جوون تا دو این بذارین !من

 
 .شونزندیک

 

 .کنمیم خواهش !عمه –

 در قرمز باریک خط یک به فشار شدت از هایشلب
 .ببیند مرا تا چرخاندنیم را رسش .شد تبدیل صورتش

 

 .زد اشاره ما به داب  

  .ببینم بشینیم بیاین –

 

 .کرد خایل برایمان را دونفره مبل و شد بلند جا از خودش

 .کردم رها سنگی    را نفسم .نشستیم هم کنار و باهم

 

 .شد هم من زبان یاشار

 .کردیم رو انتخابمون ما –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 
 
 .شد ختامحسن همه هول و بلند مبارکه

گرفت دست در را بحث و نشست نفرهتک مبل روی داب  
. 

 

  عرفه، هرچ   سکه پرسم، خب –
 
 .باشه مخواهرزاده مهریه

، ممکنه دیگه فردای دو رو خونه دیگه، زندگیه  بفروشی  
  .خرینیم دیگه یگ

 

  صحبت طول در
ا
 زیر از من اما کرد،نیم نگاه فلور به اصل

بت لیوان چطور دیدمیم چشم  انگشتانش میان را رسر
 .دهدیم فشار

 

 .برگشت خانم حمیده و عموعبدی سمت

 آقا برسن، تفاهم به خودشون هم رو اینا و طالق حق –
  .بهتر  چه که کی    موافقت داماد

 

 :پرسید ما از خانم،حمیده گفیر   شاءهللاان با



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ؟چیه تا دو شما نظر –

 

 .داد تکان موافقت به رسی یاشار و گفتم من را خوبه

  .شد بلند خوشحایل با خانمحمیده
 
یب   جعبه  را شت 

 .کرد تعارف همه به و برداشت

 

 .شد تمام مراسم من دست به انگشتر  انداخیر   با باالخره

 

 اعصاب جنگ همهاین مراسیم هر برای بود قرار اگر
 تمام چت   همه محرص   همان دادمیم ترجیح باشیم داشته
 .شود
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 رسی    ع بود کرده ریزیبرنامه برایش یاشار آنطورکه چت   هیچ
 طول روزی چند شود گذاشته محرص   قرار تا .نرفت پیش
  .کشید

 

 هاشب .است کار رس گفتیم و زدمیم زنگ دیدمش،نیم
  هم

 
 اجاره و خایل خانه

 
  .خوابیدیم خودش نرفته

 

 خدایبنده آن به را اشخانه که گذاشتمیم رسشرسبه
  .مانده دستش روی خانه همی    برای نداده، عیالوار

 

  با من و خندیدیم
 

 کمیاب که اشخنده صدای به دلتنگ
 .دادمیم گوش بود شده

 

 زدیم،نیم حرق   خواستگاری در آمدهپیش کاریشلوغ از 
 .کدامهیچ

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 توانستمنیم و کردیم فرار ساختمانمان به آمدن از آشکارا
 .کنم رسزنشش

 

 با رفتیمیم محرص   به باید آن غروب که روزی صبح
 .شدم بیدار خواب از گویسر  زنگ صدای

 

 صدای اما کند، شیطنت زده زنگ یاشار کردم فکر
 .ریخت همبه را تصوراتم ساواش درمانده  

 

، بیا !ناری – یمش باید .خورده همبه حالش فلور پایی    بت 
 .دکتر 

 

 کیف و نپوشم شلوار و مانتو که آنقدرنه اما شدم، هول
 .برندارم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 صافشهمیشه و پرپشت موهای .کرد باز برایم را در داب  
ون شلوار .بود آشفته و ریخته همبه  چروک زیرپوش و بت 

 .نداشت تناسب   هیچ

 

 بار یک انگار .آمدیم دستشوب   از فلور زدن عق صدای
  میان در را صحنه دیگر

 
 .بودم دیده زندیک

 

 شده؟ چ   –

 .رفت دستشوب   سمت

 

نیم باز درو کنمیم کاری هر ستدقیقه پنج .دونمنیم –
 .کنه

 

 .کوبید در به آرام ویل دست، کف با

 این کن باز ...نده سکته رو ساواش ...چاوکم گالره –
 ...درو

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 از را رسم ترسش و نگراب   برگشت، من سمت که نگاهش
 .انداخت زیر به خجالت

 

 .زدم صدایش و شدم نزدیک قدیمنیم

 .کنم کمکت کن باز !!عمه –

 

 رنگ به صوربر  با فلور و چرخید پاشنه روی دستشوب   در
ون آن از کاغذ   .آمد بت 

 

 دور دست داب   که بود گرفته چهارچوب به را دستش
 .داشت نگهش و انداخت کمرش
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  .در جلوی بیار رو ماشینت برو !ناری –

 روی فشارش بودیم، بیمارستان در ما بعد ساعت یک
 .بود شش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کهجوری کردند، باور را حالش بودن بد همه من، برعکس
 .امشده بدبی    که کردمیم رسزنش را خودم کمکم هم خودم

 

 خونش وارد رسم قطرهقطره و بود کشیده دراز تخت روی
 .شدیم

 را رویش خواند، صورتم در را فکرهایم کنمیم فکر
 .برگرداند

 .داییت پیش برو –

 

ون که تزریقات اتاق از   نیمکت روی را ساواش رفتم، بت 
  .دیدم در به نزدیک

 

 باال پایم صدای با بود گرفته هایشدست بی    که را رسش
 .دیوار به داد تکیه و کشید آه .آمد

 

  .زدیم واکسن ما ویل گرفته؟ کرونا یعب   – 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .گذاشتم پا روی را کیفم و نشستم کنارش

 

 .نبودم مطمی    و گفتم

  نداره، رسفه و تب –
 
 .شهمعده از حتما

 

  ...شاید کردم فکر شد، اینطوری که قبل دفعه –

  .کشید صورتش روی دسبر  کالفه

 

 :داد ادامه غمگی   

هیم همیشه شمعده –  ویل کنه،یم اذیت مدتیه .گت 
  ...شهیم خوب

 

 .گذاشت رانم روی را دستش

  ...ناری –

 

 .رفت صورتش به بزرگش دست از نگاهم



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی یه –  تو ویل نگم، بهت خواسته ازم فلورا که هست چت  
 ...بدوب   باید

 

  در داشتم را کیس حس .پیچید همبه دلم
 
 فروپایسر  آستانه

 ...نکند .باشد

 .شیمنیم داربچه ما –

 

، م از زدم یخ .کرد برخورد صورتم به وارسییل خت   .رسر

 

 اینکه اما بودم، یاشارم و خودم فکر به مدتتمام من 
 از دور و تلخ همهاین بگوید خواستیم داب   که حقیقبر 
 ...باشد ذهن

 

 ...بچه شما؟ –

  .کم خییل کارن،کم خییل تخمداناش گفته فلور به دکتر  –

 

  با
 
مندیک  :کردم زمزمه رسر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...دونستمنیم –

 

،نیم حرف باهاش که تو –  .ندوب   بایدم زب 

 کف هایرسامیک به را نگاهم .نیامد دردم اشطعنه از
  .دادم بیمارستان

 

 .نداشت او با برخوردهایم در فرقر  دانستمیم هم اگر ویل
 در را جایگاهش پیش وقتخییل فلور که بود این حقیقت

 .بود داده دست از قلبم
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  مرد
 
 .زدیم حرف خودش با کنارم شکسته

 شاد فلور اون بتونه بچه یه که بودم امیدوار همیشه –
  ...برگردونه ومن قدییم

 

؟ شما –  خواین؟نیم بچه چ 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .زد پوزخند

نیم ازدواج وقتهیچ زندگیم، تو بود نیومده دوباره اگه –
  .کردم

 

م، را دستش خواستم  .کشید پس بگت 

 که دختر  یه منه، برای اون گذاشیر   تنها تاوان این –
مرد یه لجبازی   برای رو بود عاشقم  خشک مغزش که پت 
 اینم حاال .کردم فرار بزدال مثل .رفتم و کردم ول بود شده
 ...ایبچه س،افرسده زنم عاقبتم؛ آخر

 

  .شد ُپرسوز و مردانه آیه هایشحرف بقیه

 .تنهاست و دارغصه خییل ...ناری بزن، زنگ بهش گایه –
 ...رو ظاهرش نبی   

 

 ...کاش .بتوانم کاش

، حرف باهاش که نیاد خوشش شوهرت ممکنه –  اما بزب 
 ...کارو یه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 نیاد؟ خوشش چ   برای –

–  
 
 خییل بوده مخالف خواستگاریش با که قبل دفعه حتما
 نیاد خوشش کیس از اگر ست،دندهیه فلور .کرده اذیتش
 دستم جدیدش اخالقای مدت یه این .نمیاد هرگز دیگه
 .اومده

 

  از هرکیس !فلور بیچاره
 
یم نگاه او به خودش دید زاویه

  اینکه بدون کرد،
 
 .بشناسند را او واقعا

 

 بخرید؟ برام میوهآب یه تونیدیم .مهتشنه !داب   –

 :گفتم را حقیقت کرد، نگاهم سؤایل

 .بزنم حرف باهاش تنها خوامیم –

 

 .رفت و نشاند لب به امیدواری و ساده لبخند

 .بود کشیده دراز تخت روی بسته هاب  چشم با

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دست .آمد یادم دیدم بیمارستان در را او که باریآخرین
 چشمم جلوی روز آن پاشیده  هماز یاشار نبود، خودم
 .بست نقش

 

  واقعیت یاشار، فلور، من،
 
 را ایعشقر  مثلث هیچ ما رابطه

 دوتای کمان مثل فقط هاضلع از یگ وقبر  ساختنیم
 .کردیم خم و کشیدیم را دیگر

 

 ...ناری –

 جانم با را زدنش صدا جواب قدیم عادتبه نبود، حواسم
 .دادم زیرلب

 

 نبود قرار که بطب   رفت، شکمش روی ارادهب   نگاهم
 .شود کودیک هیچ جایگاه

 

 که ستایزباله تکه مثل کند،نیم رهایمان وقتهیچ ظلم
، رها طبیعت در   کب 

 
 مانسفره به را آن طبیعت چرخه

 .گرداندبریم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 و کارییم سیایه یک جاب   یک هستند، همی    هم اعمال 
 .کب   درو را تاریگ شوییم مجبور بعد هاسال

 

  که تفکر این
 
یم لنگ عجیب باشد گناه تصاص بالها همه

  دادیم؟یم پس را نکرده گناه کدام تاوان ما زد،

 

ش آدم همهاین ...یاشار من،  .زمی    روی زجرک 
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 را دستم اشزدهیخ هایانگشت با .بودم ایستاده کنارش
  .داشت نگه محکم و گرفت

 

قفل هایانگشت آن را کردیم مخق   که احسایس تمام
 .دادندیم لو شده

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

پیش قابل العملشعکس گفته من به داب   که فهمیدیم اگر
  .خوردیم همبه حالش ترحم از وقبر  همآن نبود، بیب  

 

 :پرسیدم

 نه؟ مگه کردی؟ کارو این قصد از –

 کاره؟ کدوم منظورت –

 

 .آوردی باال قصد از خودت –

  .بود سفید سفید هایشلب

 

، و خونرسد  :داد را جوابم راحت خییل منطقر

 .دارم بهونه یه االن .باشم محرص   توی خواستمنیم –

 

 .نشستم تخت کنار پالستیگ صندیل روی

  .کرد نگاهم موشکاف

  .بود کرده بزرگم شناخت؛یم دستش کف مثل مرا



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .گرفت شکل لبش کنار تلخندی

 نه؟ مگه گفت بهت –

 

کشان راز و داب   از شک بدون  ساکت .زدیم حرف مشتر
 .ماندم

  !لقدهن مردک –

 

ه سقف مهتاب   به  :کرد زمزمه غمگی    .شد خت 

 ندارن، رو هاشونبچه لیاقت که هاب  زن از پره زمی    –
 این بتونم شاید کردمیم فکر ...دهیم بچه بهشون باز خدا
 .باشم خوب مادر یه بار

 

 بوده، برایم خوب   مادر گفتمیم باید کردم،یم تعارف باید
 .نبود توانم در اما

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خوابیدی،یم من تخت تو سال دو تا مرد، که مادرت –
 آب و شدی بیدار که پیچهیم گوشم تو صدات شبا گایه
 ...پرمیم خواب از ...خواییم

 

 را صدایش گلویش، در دادهریشه غم .انداختم پایی    را رسم
 .لرزاندیم

 

، مادری بخوای اینکه ست،غریزه یه این کنمیم فکر –  کب 
  همهاین پشت منطقر  هیچ وگرنه

 
 .نیست تو به من وابستگ

 

 .نداشتم حرق   بازهم

 ...خوب   مادر حبر  ...ناری نبودم، برات خوب   معلم من –
س بچگیت از  چطور اینکه داشتم، رو شدنت عروس استر
 نیام، که زنمیم دری هر به حاال اما بربیام، کارا عهده   از

 .نباشم

 

 زیر از که دستش پشت آب   رگ به .نبودم من مقرصش
ون شفافش پوست ه بود زده بت    .شدم خت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :کرد زمزمه آرام

 دوستش بیشتر  جونمم از که زمیب   آدم تنها تو ...ناری –
  .دارم

 

، وقتهیچ – ت یه حبر  نگفبر   .ساده دارم دوس 

 .دونسبر یم ویل –
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 اشغال هم مرا گلوی بغضش .زدم زل پرآبش هایچشم به
 .کرد

 

 ترسم،یم ...اینکه هم تنهام، هم .نیست راحت منم برای –
رابطه رس رو تسایه پس از .برنیام پسش از ترسمیم

  ...مون

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دراز را دستش .برگشت و رفت در سمت مردد نگاهش
 .گرفتمش باالجبار کرد،

 .بگم برات اون وخودم از باید ...ناری –

 

 :دادم جواب قاطع

 ...بشنوم خوامنیم –

 

 ...اون درباره   –

  .گرفت ترمحکم را دستم .شدم بلند کنم، فرار خواستم

 

 :پرسید کنانناله

؟ دربیاره تو رس ومن کارای تالق   بخواد اگه –   چ 

 

اف اشتباهش به باالخره ب   مستقیم، نه همآن کرد، اعتر
 .من برای ترسش رس از و اراده

 :کرد پچپچ ملتمس



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 وراه چقدر دونمیم خودمم دیگه نکن، نگاه اونجوری –
  ...رفتم اشتباه

 

 .نگراب   از زدیم دودو هایشچشم .شدم آوار صندیل روی
 :گفتم بااطمینان

 .شنایسنیم رو یاشار –

 

 بعد ویل پیشم، بیاد کردمیم مجبورش .کردم اذیتش من –
 یه حد در ومن اومدنش، زوری با کردمیم حس اومدیم که

  ...من .کشهیم پایی    فاحشه

 

 :داد ادامه و قورت را بغضش .آورد کم نفس

 ...همخوابیه یه فقط نباشه، باهاش قلب وقبر  رابطه –
  .بود مقرص اون و کردمیم بودن کثیف حس

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

رابطه واقعیت با داشتم زمان را گذشت که هاب  ماه تمام
آغویسر هم از خائنانه ناخودآگاه، که ذهب   بیایم، کنار شان
 کمتر  هاحرف این باید حاال پس ساخت،یم تصویر شان
  .کردندیم زخیم را روانم شالق مثل ویل داد،یم آزارم

 

 .شده تموم دیگه !عمه کن، بس –

 ؟...کنه اذیتت تالق   برای اگه –

 

  .بود چسبیده را دستم یخ تکه یک مثل انگشتانش

 

دلشوره تمام انگار بود، بدنش زنده   عضو تنها هایشچشم
 .کردیم حمل را روحش های

 

 .شدنیم کسهیچ حسادت باعث تخت روی بیچاره   زن
  .گذاشتم هایشانگشت روی را دیگرم دست

 

  .خوبه حالم من ...باش آروم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .گرفت راه صورتش روی اشگ قطره
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د آرام و بگویم بازهم بود منتظر   .بگت 

 

 .کنمیم رو پوستش کنه اذیتم .نگت   کمدست ومن –

   .رسید مرددش لبخند تا دوم اشک

 

 تو چون شمیم بلند باز افتم،یم بار هر اگه مستقلم، اگه –
  .باشم کمک منتظر و بشینم خوردن زمی    بعد   ندادی یادم

 

  .بایسر  لوس و ضعیف خواستمنیم –

 .لرزید هایملب

 .زدییم غر رسم وقتام خییل –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .زدمنیم بودم واقعیت مادر اگه –

 .انداختم باال شانه

 .دونهنیم کیس –

 

 .برگرداند عقب به را رسم در صدای

 .برگشت هایمانصورت به هادست گره از ساواش نگاه

 

 مردانه پرپشت ابروهای و صاف موهای آن با بلندش، قد
 .ساختیم جذاب و اصیل کورد مرد یک او از

 

 تخت کنار مت    روی را خریدش پالستیک و آمد جلو
  .گذاشت

مت جانم، فلورا –   .شده تموم رس 

 

 .کرد پاک را صورتش دست کف با فلور

 .ندیدیم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .زد اشاره در به

 .خونه بریم کنه چک بیاد بگم پرستاره به برم –
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 را همکارها از یگ ماشی    .ایستادم ساختمانشان در جلوی
 .بودم کرده قرض امروز برای

 

سیدم ناری از  نگفتم حبر  آید،نیم فلور داده پیام چرا نت 
ی با برداشته هایمشانه روی از را سنگیب   بار چه که  خت 
  .داد که

 

 عزیزترینش عقد در فلور نخواهم که بود دوربه مردی از
  .باشد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 روی دندان هم را عقد بود شاهد واحد و احد خدای
  ...آمدنیم که حاال اما گذاشتم،یم جگر

 

  ؟...بودم کنم،نیم حاشا بودم؟ خوشحال

 

  .بودم گذرانده رس از که بود فالکبر  تمام نماد ذاکری فلورا

  .کردیم مرور برایم را جهنم خود دیدنش

 

  در را ذهنم کردم سیع
 
  .دارم نگه حال لحظه

 

  .بود من شانس روز روز،

  .شودیم من مال ناری باالخره شدنیم باورم

 

 حس این از گذاشتم بپیچاند را گوشم تا نبود که حاال
م لذت مالکیت   .بت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  .زد زنگ صبح از بار صدمی    برای امگویسر 

 !داماد مادر سالم، –

 

 :پرسیدم .خندید

 شده؟ چ   دیگه –

 

  .محرص   نزدیکای رسیدیم ما –

 .ناری دنبال اومدم تازه من –

 

  .رسیدید هم شما بچینیم رو سفره تا .داریم کار ما –

  .خودشون دارن چ  همه !من مادر که خوادنیم چیدن –

 

؟ دیگه – یپنت  نون !چ    تازه .آوردیم ست  
 
 رس سفید پارچه

م .دادم مروارید و ملیله خودم رو عروس  چ  همه باال بت 
 .باشن نداشته وکرسکم ببینم، رو



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 !سلطان چاکریم –

 .شد اکو گوشم در صدایش و خندید بلند

 

 دم،یم رو عقد خرج من گفت عبدی این !!یاشار گمیم –
 این به که پویل با .که بیاریدمون اینجا نگفته دیگه ویل

 .کنم عقد داماد عروس تا ده تونمیم من دینیم محرص  

 

 حاال تو ...برسوب   رسانجام به رو همسایه و در کل البد –
 .طلبت بقیه کن، عقد رو پرستتک

 

  .گفبر  راس –
ا
ون عزرائیل دهن از .نرم عبدی دند اصل  بت 

 .شهوظیفه کشیدیش،

 

 فقط من کرده، پیدا برایمان را کجا رضا دانستیم خدا
 مسئول رضا و باشد داشته آریاب   عقد که بودم خواسته
 .بود شده سالن انتخاب



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 از زنانه پاب   صدای و آمد ساختمان ورودی در صدای
 .حیاط

 

  .اومد ناری !حمید باشه، –

ا تا بروب   آروم .شم فدات برو .بگردم دورتون –  .محرص 
 .باش خودت مواظب

 

 .کرد قطع و نشد من خداحافیط   منتظر

  .شد متوقف در پشت هاکفش تقتق

 

 اگر امسینه .شده من عروس شود، باورم تا دیدمشیم باید
 .ترکیدیم خویسر  از روز چند این بود، بادکنک

 

  شد باز که در
 
 .کرد سقوط فکم رسما



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ !ناری –  خودبر

 

 .شد پاک بزرگش لبخند

 چطور؟ .سالم –

 ...چقدر کردی تغیت   –

 

 .کردیم نگاهم بالتکلیف و مات

  .داشتم الزم گردب  پس .کن درستش و بیا حاال

 

  .بودم ندیده آراییسر  چنی    با را او حاال تا بیچاره من خب

 .عروسک .شدی عروسک –

 

  .رفتم نزدیک .برگشت قشنگش لبخند

 یم بدم فشارت –
 
 یو؟ الو آی یک

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  خواست
 
 خنده از ویل کندها، حفظ را اشعادی قیافه

 .رفت ریسه

 .کرد سقوط اشگونه چال وسط نگاهم

 

 .یاشار عمر بخند فقط تو 

 شدم؟ قشنگ –

  ...ماه ...ماه –

 

 سفیدش شلوار و کت روی را آسماب   آب   جلوباز مانتو
 .بود انداخته

 

  باالخره شدنیم باورم اینکه بود؟ کجا من بدبخبر 
 
 قرعه

 .باشد درآمده نامم به شانس

 

 ...وایس –

 انتخاب دوقلوها که گیلدسته رانندهکمک صندیل روی از
 .گرفتم سمتش و برداشتم را بودند کرده



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .سفید و ریز هایگل از دسته یک

م نشد وقت خودم خریدی؟ ...یاش وای –   .بگت 

 

 .کرد نوازشش زدهذوق

 آن بداند نبود الزم .انداختم غبغب به بادی .بود پسندیده
  .اندکرده انتخابش هاوروجک

 

 انگشت بند یک اندازه   هایشگل انتخاب؟ شد هماین 
  .بودند

 

 که آنها از خریدمیم واقیع گلدسته یک برایش خودم
 .مجلیس شیک هایگل آن از داشت، قرمز درشت رزهای
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 که خویسر  عطر شدیم سوار وقبر  .کردم باز برایش را در
 .کشیدم سینه به را بود زده خودش به

 

 .کند تربیچاره این از را یاشار بود کرده جزم را عزمش

 

ام با را در  .انداخت باال را ابروهایش .بستم برایش احتر

  .کردم روشن را ماشی    نشستم تا

 .بزنم نامبه رو سندت بریم –

 

 ...اشخنده صدای بود المصب  

 .انداختم او به نگایهنیم

 .شده پیبر  رسینبر  چشای قد چشات –

 

 .داد تاب را گردنش

 .خب بود درشت قبلشم چشمام –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  لبخند
 
  .پراندم را لبم گوشه

 .کرده ری هم هاتمژه –

 

 .زد اشاره رسم به شیطنت با نیاورد، کم ناقال

 .شده قشنگ موهات –

 

 .کرد خوشحالم فقط کند؟ تالق   خواستیم

 دیدی؟ –

 

 .کردی ترکوتاه میلیمتر  یه رو دورش آره –

 .داد نشانم را ذره یک انگشت نوک با و

 

 .کردم اشحواله چب  چپ

یمییل هم تو االن؟ انداخبر  تیکه –  ویل کردی تغیت   متر
  .شدی کنخرابخونه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خورد رس صافش موهای و شد خم پایی    به رسش .خندید
 .صورتش ماه تا

 

 شادی و لبخند داد، تکیه صندیل به را رسش وقبر  ویل
 .بود شده کمرنگ هایشچشم

 

  !یاشار؟ –

 ...جونم –

 

 ...جوریه یه دلم ته –

 .بود او شبیه حالم منم وقبر  نداشتم بودن قوی ادعای

  ...منم –

 

  به کشیدنش از شدم پشیمان بازهم
 
 .امزندیک

ی دنیای از را او من  انه شاد و فانتر   و بودم گرفته دختر
 .حوادث صفحات زشبر  ته تا بودمش آورده

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 به وقبر  از درعوض که کردم فکر این به خودخوایه با
 
 
  .دارد ملیس طعم چه عشق امفهمیده آمده امزندیک

 

ی ترمز و شوی هواب   اینکه  .کب   پرواز راندن جایبه و بت 

 

 .زدم چشمک برایش

  .بدم یادت خوامیم زدم، کلگ یه من –

 

نگش هایلب  هوای به امدیوانه قلب .شد باز هم از خورسر
 .گذاشت جنون به رس بوسیدنشان

 

 عشق رو خودش و خودم !دنیا بابای گور بگیم بیا –
 .است
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 .زد لبخند



ر خریدز  بانوی بارانی  

  باید .نیست قبول خنده !دیگه نه –
 

 ...بگ

 

  .چرخید من سمت

 .است عشق رو خودت و خودم –

 

 .آباریکال –

  .انداخت اندازدست به را نگاهم باز اشگونه هایچال

 

 :گفتم حرست با

ه آی – ه، اینجا دستم حیف !دختر  .چلوندمتیم وگرنه گت 

 

ین  
یم جال صورتش تمام کوچک محبت یک با من قشنگتر
 .گرفت

  .کردم روشن را پخش دستگاه

 

  .کردم پیدا چ   دنبالت اومدمیم داشتم ببی    –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 جنگل از وقبر  که بود همان .شناختمیم را خواننده صدای
 .کرد پخشش گشتیمبریم

 

 پخش ماشی    اتاقک در خواننده گرم و صمییم صدای
 .شد

 جادو، کن چشمانت با ...بانوجانجان ...بانوجانماه –
 ...جان

 ...بستم دل تو به تنها ...هستم دلت صیاد

 

 تکان خواننده صدای با نرمنرم را رسش چون آمد خوشش
 .دادیم

  .کردم تکرارش بار چند برسیم مقصد به تا

 

 بود هرچه و سکه و نقل و شکالت محرص   به ورودمان با
 .کرد اصابت صورتمان و رس به

 

 .بدید امون ...نامردا –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .گفت بلند و خندید که بود رضا

 

ینه سفره   و طالب   سفید بلند هایپرده فقط سالن از  متر
  ...را مهمانش برای سلطنبر  هایصندیل و دیدم را عقدش

 

 ....هامهمان ب   رفت حواسم بعد

  .آمدند پیشواز به همه از جلوتر پرسش و ناری داب  

 ...ترکیه اهل داررستوران و نجیب داب   آن بعد

 

 را بلندش هایدست آن اشپرسداب   .رفت سمتشان ناری
 .کرد حلقه دورش

  ...زشتو شو، خوشبخت –

 

 هایشداب   بعد .کرد بغلش محبت با و زد غری ناری
 و دواندند ناری چشم به اشک و کردند بغل و آمدند
  .رفتند

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

بنفشه ...رسیم شلوار و کت با پیک، و شیک ...عبدی و
  .بودم مدیونش را پدرم شادی بود؛ ایستاده کنارش خانم

 

  .گرفت آغوشم در عبدی

 .دیدم رو دامادیت و نمردم –

 

 .آشکار و زباب   هایکردن محبت این به نداشت عادت

  .رسیدیم امسینه روی تا رسش .داشتم نگه را هایششانه

 

 .جانت حفظ برای درآمد جانم ...عبدی ...عبدی
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 .بوسیدم را اششانه

 

 .کرد پاک را هایشچشم اشک دستمال با



ر خریدز  بانوی بارانی  

 مطب اون به مطب این از و کردی کولم چقدر –
 .کشوندیم

 

 .بود وظیفه نرم، دندم ...بابا منه، رس رو جات –

 

 .کرد رسزنشش و آمد جلو مادرم

 !حرفاس؟ این وقت !عبدی –

 

 او حرف تأیید در اما بود، من به همچنان عبدی نگاه
  .داد تکانتکان را رسش

 

 :داد ادامه مادرم

 .بت   وحظش و کن تماشا عقب، بیا –

 

 هم ناری .رفت ناری سمت و کوبید امشانه به بار چند
 .بوسید را اششانه و شد خم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

تون منم –  باشم؟ دختر

  .گرفت را ناری بازوی

؟ گفته یک –  !پرس این جان به هسبر  نیسبر

 

  هایمانگشت با
 
 .دادم فشار سوختیم که را چشمم گوشه

 

 جواهری و بخشید مرا خدا اگر بود؛ روشن روز مثل برایم
 از پرستاری خاطربه تمامش داد، من به را کنارم دختر  مثل
 .بود پدرم

 

 
 
یس دانهدانه هم فامیل بقیه یکات و کردند احوالت   از و تت 
 ...هاحرف این

های و پرسخاله و خاله و خاله  ... و خاله دختر

 .بنشینیم خودمان هایصندیل روی دادند اجازه باالخره

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

هریزه هیکل با .افتاد ننه به چشمم نشسیر   محضبه  و مت  
 هایدندان آن با و بود نشسته ایگوشه گلدار چادر

 .بود افتاده پنت   و نان جان به مصنوغ

 

 را نگاهم رد و شد خم کنارم .بیاید نزدیک مادرم زدم اشاره
 .گرفت

– ،  یک آوردی؟ چ   واسه رو جوننن !حمیده خداب 
؟ برهیم رو شهمسایه   محرص 

 

 بعدازظهر از توئه، عقدکنون بود برده بو کنم؟ چیکارش –
 نیا؟ گفتمیم .خونه تو بود نشسته بست

 

یب   یه حاال –  لقمه، با شد هالک .دادییم بهش شت 
 ؟...مگه سمدرسه

 !مادر داره، قند –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

زن مصنوغ هایدندان دید وقبر   کندنیم نصف را نان پت 
 :کرد زمزمه زیرلب

 .بدم خدابنده به آب یه برم –

 

 اینکه از قبل کاش آمدند، جلو حمیده رفیر   با دوقلوها
  .رفتندیم شود گرم شانچانه

 

 تکه یک هم مانتو یل، شلوار و سفید بلوز
 
دروب   پارچه

ب   شال از سیخسیخ که هم شانپرسانه موهای ...پیکر
ون وجب     .بود زده بت 

 

 .آرایش آنهمه با داشتند، سال چهارده فقط انگار نه انگار

 

 ۵۴۲_پارت#

 

 .زدند لبخند هماهنگ

خاله ما .سالم –  .درسا و دریا هاشیم،دختر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .زد لبخند هابچه به مهرباب   با ناری

 .داره دوقلو خواهر بود نگفته رضا ...خوشگال سالم، –

 

 .کشیدند آژیر جفتشان

 تا؟ دو این نگفیر   هیچ   ما از –

 

 .خندید زدهخجالت ناری

 ...نه –

 

 .زد کمر به دست دریا

 .شناسهیم رو ما داره کار وقبر  فقط نامرد رضای –

 

 :گفتم قضیه قال کندن برای

های –   یه دختر
 
 مانتو که همونه مامانشون .ندیگه خاله

  .پوشیده بنفش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ها  .اندآمده چرا دادند لو دختر

 فامیلتونه؟ آقا اون –

 

  .دادند نشان هاورپریده که سمبر  چرخاند رس

 .کندیم پوست موز و مردها کنار بود نشسته ژیوار

 

 .دادم هشدار

 کنه هت   خییل خروسجوجه اون .کنیدا آبروریزی نبینم –
 .باال بکشه رو شلوارش

 

 .خورد گره باریک هایشاناخم

بر  خانمت واسه دیگه تو –  چیکار رو ما دربیار، بازیغت 
 !داری

 

 .بشینید گوشه یه برید خانما مثل گفتم، کههمی    –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بیاید دستشان کار حساب که گفتم جدی و محکم چنان

 

 .داد نشان ناری به را اشگویسر  درسا

 بندازیم؟ ازتون عکس یه حداقل –

 

 !نه :گفتم محکم

 ...خدا لو تو –

 

 :پرسید آرام ناری

 یاشار؟ چیه، مگه –

 

 پیج یه اینا داشتم لمیس گویسر  من که باری آخرین واال –
 !ور و رسر  پر   داشیر  

 ...از پر پیجشان وگرنه !عبدی جان به بودم مؤدب

 

  .دارن هنوزم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .انداخت هردو بازوی زیر دست .رسید موقعبه رضا

 

 :گفت رسگریم و خنده با

 .کننتونیم شونصفحه خت   غروب تا –

 

 دانستیمیم رضا و من اما خندید،یم دالنهساده هنوز ناری
  ندارد، خنده

ا
 .اصل

 چطور؟ رو؟ ما –

 

 فقط دارن کپشن ،درآوردن رو پوکتون و جیک حاال تا –
 .خوانیم عکس

 

ها   و تابلو خییل دختر
 

اض ساختگ  وقبر  اما کردند، اعتر
 :گفت و کوبید همبه را هایشدست رضا

 .کارتون رد برید –

 

 .رفتند غرغرکنان افتاده، هایشانه با 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 از که هاب  چشم و بزرگ لبخند یک با ماند رضا بعد
 .زدیم برق رفاقت

 دختر  دام در کچل کشاره باالخره اینه؛ خودم تیتر  –
 .افتاد جنگل

 

 .لرزیدیم هایششانه .شد خم که آنقدر خندید، ناری
 :گفت رضا که بود او به چشمم

 ...مرغا قایط رفبر  پس –

 

 را لیاقتش که اسیم تنها .برگشتم سمتش شادش صدای به
 :گفتم داشت

 ...رفیقیم –

 ...رفیق –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بخونه خطبه خوادیم آقا !مادر یاشار، –

 .رفت آقایان سمت و داد تکان دسبر  رضا

 

 من به نگاهش .کردم نگاه کنارم سپیدپوش دختر  به آینه از
 .بود

 

  .گرفتم را دستش ارادهب  

  در اشک
 
  ...شوق رس از نه بود، نشسته چشمانش کاسه

 

 .است غمگی    امناردانه گفتیم هاتابشب خایل جای

  ...وبغضت نبینم –

 

 جای دانستمیم .امدلخویسر  برای زد لبخند طرح هایشلب
  .ستخایل کنارش عزیزانش

 

 .زد کنار پایش روی از را کیفش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .هستند مادرش و پدر دانستمیم که جواب   مرد و زن عکس

 

  که گشتم حرق   دنبال
 
 بغضت با :بگوید را هااین همه

 خودم هاتغصه جورکش باهاتم؛ دارم عمر تا نکن؛ خرابم
  .شمیم

 

 به .کردم مهر اشپیشاب   به بوسه یک با را حرف همهاین
 :کرد زمزمه .بود نشسته آدم گوش تا گوش که درک

 

 ...منم –

 منم؟ چ   –

 .دارم دوستت منم –

 

 نگه محکم را دستش پیچید، محرص   در عاقد صدای
 .داشتم

  .خواند را خطبه آقاحاج

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 چت   همه دادیم اطمینان من به که بود دستمان اتصال تنها
  .است خوب

  .ساده پیش، و پس بدون گفت، را بله

 

 کردیمیم امضا که را دفتر  .بوسیدم را دستش پشت
  .شد آرامشم آرامشش

 

 .نخونیش توب  یم خواییم اگه –

 .بفهمم را منظورش تا کردم نگاهش

 و؟چ   –

 

–  
 
 .بایسر  نداشته دوست شاید گفتم .آریاب   عقد خطبه

 

  من –
ا
 گفتم خوایشیم تو چون .گنیم چ   دونمنیم اصل

 .اینجا بیایم

 

 .بمونیم هم کنار دیمیم قول .قوله یه مثل –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .داشتم دوستش بماند، کنارم دادیم قول آریاب   عقد با اگر

 

 ۵۴۴_پارت#

 

 ناری#

 رویروبه بود گفته ما به رسیم، لباس با آقاب   بان،پیمان
یم را هم دست و بایستیم هم  .بگت 

 

 جای خودش در را انگشتانم مطمئنش و قوی هایدست
 .داد

 

ه مستقیم زالل، پرده،ب    از پر و ستایشگر چنان بود، امخت 
یم جدا اطرافم تمام از و پاک و زیبا را خودم که عشق
  .دیدم

 

وع بانپیمان  .کرد مهر از رسشار کلمابر  خواندن به رسر
 .من بعد و خورد قسم یاشار ابتدا



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 کلمات روح .کرد تکرار یاشار باراین و خواند دوباره مرد
 او غرور از پر چشمان به احساس که بود دلنشی    چنان
  آورد، هم

 

 زدیم بزرگ دفتر  آن در را امضا آخرین وقبر  که غروری
 .بود کرده صاف را هایششانه و داده جلو را اشسینه

 

 یزدان نایم نام به –

 خوبان همهاین میان از برگزیدم من را تو

 گواهان همهاین میان تو، با زیسیر   برای

  ماند خواهم وفادار تو، با سخن این آرم لب بر

 آیا؟ شوییم پذیرا جا، هر در لحظه، هر در

 

 .دهم جواب بود من نوبت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 گویمیم باز اکنونهم .جان از را تو مهر شومیم پذیرا –
 و لحظه هر در ماند، خواهم تو وفادار تو؛ با انجمن میان
 .هرجا

 

 
 

 .بود آورده همه چشم به اشک کلمات قشنگ

  ...بودیم مانده انتظارش به هامدت که پیوندی

 

 از را گردنم دور زنجت   .کرد مهر مهرباب   با را امپیشاب  
ون لباسم  .کشیدم بت 

 

 اندازه و برده طالفرویسر  به که ایحلقه پروانه، کنار از 
 .کردم جدا را بودم کرده

 

 :پرسید گرم

 کردی؟ درستش –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  به را رسم
 
 دستش کف را امانتش و آوردم پایی    بله نشانه

 .گذاشتم

 

  .آورد باال را دستم
 
  میان را ساده حلقه

 
 به هاخانم هلهله

  .انداخت انگشتم

 

 .نکرد رها دیگر و کرد قفل را انگشتانمان

 

 را هدیه ترینپرمفهوم و عزیزترین بود، کادوها نوبت بعد
 ...مادرم از گردنبندی داد؛ ساواش

 

 انداخت گردنم به را آن .بوده که دست امانت دانستمیم
  .خودش و خودم گرفت، دونفره عکس یک و

 

  .داد نشان رضا با زدن حرف رسگرم را خودش یاشار

  .خواهدیم که برای را عکس دانستمیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 را روحم که چریک هر .حسادت و نفرت از بود خایل قلبم
 حقم که آرامیسر  خاطربه بودم، کرده دور خودم از بیاالید
  .بود

 

ین .زدم لبخند داب   دوربی    به  توانستمیم که کاری کمتر
  .دهم انجام مادر مثل زب   برای

 

  .مهرباب   و بود بخشش هاقصه تمام ته
 
 فقط اما من قصه

 کرده را خودم انتخاب من و داشت جا انتخاب یک برای
  .بودم

 

ان به بود قرار شاید  که مردی مرحم فلور، هایزخم جت 
 .شدمیم ایستاده کنارم
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 و کند را کتش رضا .آمدیم پایی    که محرص   هایپله از
  .گذاشت پژو یک عقب صندیل روی

 

 :پرسید یاشار از

 ریس؟یم هفت –

 

 .برو تو .آره –

  .کشیدم را بازویش

 ری؟یم کجا –

 

 .رسید نظربه زدهخجالت کیم اما بود، عجیب

 .دارم شیفت امشب ویل ...ناری ببخش، –

 

 به را شب بودم کرده خیال .نبود شدب  مخق   امناراحبر 
  .آیدیم امخانه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .نکن بغ !دختر  یه –

 .خندید امقیافه به رضا

 

ه مرخیص هفته دو داده تقاضا –   .بگت 
ا
ه فعل  مثل بهتر

 .بره و بیاد رسوقت خوب پرسای

 

 .شد آرام دلم و گفتم آهاب  

 .کار رس رمیم بعد رسونمیم رو تو –

  .آمد جلو ساواش داب  

 

 ها؟بچه شده، چ   –

 :داد توضیح رضا

یم هماهنگ داشتیم .داریم شیفت شب یاشار و من –
 .کردیم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 اضافه ما به بود آمده پایی    پله از تازه که شکرهللاداب  
 نگاه آنها به افتخار با چون بود، شنیده را رضا حرف .شد
 :گفت و کرد

 

 .ذارهنیم خایل رو سنگرش وقتهیچ رسباز یه –

 خنده از هایشلب و زد زل یاشار دمغ صورت به رضا 
 .شد جمع

 

 :داد پیشنهاد ساواشداب  

 برسه؟ کارش به بره یاشار آقا برسونمت، من جان،ناری –
 .باشی    تنها خوایننیم اگه البته

 

 :پرسیدم

 دارید؟ وسیله –

 

 توی چرچ   یه که کردم کرایه ماشی    روز چند برای .آره –
 .بزنیم شهر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .برگشتم یاشار سمت

 برسونتت، رضا .خیلیه برگردی و برسوب   ومن بیای تا –
 .یسر یم خسته کمتر 

 

 دستش مچ دور از را آنها آورد، انگشتانم به مالییم فشار
  .کرد باز

 

 .رفت و شد رضا ماشی    سوار کرد، خداحافیط   همه با

 

  .من محرمیت شب اولی    از هماین

 

 غرغرکنان هم دوقلوها و آمدیم پایی    هاپله از خانمحمیده
 .رسشپشت
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کرد نگاه خیابان به

 رفت؟ یاشار –

 

 .بگویم را بله زیرلب توانستم فقط

 قرار .رفت زود چه ویل کرد، خداحافیط   باهامون باال –
ه رو تو بود  .بت 

 

 گن؟یم چ   هابچه .رمیم داب   با –

 .رسید هم مادرشان

 .نذارین محلشون –

 

اض باهم دوقلوها  .کردند اعتر

 فقط که بودید آورده رو ما چیه؟ مگه !مامان ...ا   –
  براتون

 
 داشتیم، نگه که ما داریم؟ نگه رو عقد رس پارچه

 .دیگه ما رس رو بریزین

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 هم قدش بود، سفیدرو دیگر خواهر دو برعکس مادرشان
 .متوسط

 .کنم سکوت نتوانستم

 بریزید؟ رو چ   –

 

 .گرفت ترنزدیک قل از دارجان نیشگون یک مادرش

 وا بختشون خوانیم سفیداچشم .رو سفره قند خاک –
 .شه

 

ون زیربغلش از را شده گلوله سفره   خانمحمیده  و آورد بت 
  .کرد باز کوچه وسط

 

ها  .تکاند را پارچه ترپرحرص خانمحمیده .زدند جیغ دختر

نن اونم داریم مجرد یه اینجا ما .کردید مدیوونه خدا به –
 .نیستی    مجردمنیمچه هنوز شماها .جونه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ها  بدون چون نشنیدند را هایشحرف آخر دختر
 .بودند شده پدرشان ماشی    سوار و رفته خداحافیط  

 پایی    و گرفته را دیوار دوال، که جوننن دیدن با مادرشان
 .دوید او سمت آمدیم

 

 .رفت یادمون خدابنده این پاک .عالم خاک –

 

 .داد دستم و کرد تا را پارچه خانمحمیده

  .دوختم عروسم واسه واین –

 

  روی دسبر 
 
  .کشیدم ساتن پارچه

 ...قشنگه –

 

اشون واسه همه – ،یم و دوخیر  یم دختر  مد هرچ   بافیر 
 گوش،سه شال .کردم درست یاشارم زن برای یگ من شد

هن  وسیله، از کردم پر چمدون یه ...باق  قالب پت 
  ...نداره رو و رنگ دیگه بعضیاش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 در اختیارب   .کردیم لطیف مهرباب   را زمختش صدای
  .گرفتم آغوشش

 

 درون هایکلیشه تمام که کیس .داشتم دوست را زن این
  و قدرت از ذهنم

 
 .کردیم نقض را زنانگ

 

 بغض انگار .کشید کنار و داشت نگهم ثانیه چند فقط
 .شد همیشه از تربم صدایش چون بود کرده

 

  تا گفتم هرچ   که یاشار –
 
 براتون بریم هست ناری عمه

 برای من بریم تاب  سه روز یه ایشاال .رفت طفره خرید،
 .کنم خرید عروسم

 .کردم زمزمه را چشم
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ر خریدز  بانوی بارانی  

 پله از که بودند کساب   آخرین خانمبنفشه و عموعبدی
  .آمدندیم پایی   

 

 .انداخت تنها من   به نگایه عمو

 گذاشت کجا !کار بابای گور .نداره شعور پرس این –
 رفت؟

 

اض یاش از طرفداری به باهم خانمحمیده و من  اعتر
  .کردیم

 

 .آمد کنارم داب  

 .تنهاست خونه خانمم .شیم مرخص ما توناجازه با –

 

 فقط اما ترسیدم، آقاعبدی العملعکس از ایلحظه
  .زد صورتش روی را ماسکش

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  رو کرونا مراسم تمام
ا
 با .بودیم کرده فراموش کامل

ها برای کردم دعا پشیماب     .نیفتد اتفاقر  بزرگتر

 

  آخرین از بعد
 
 ماشی    سوار همه، با خداحافیط   مرحله

 .کردم چک را امگویسر  شدم، داب  

 

ونم بودم دمغ از اسشاماس  .آورد بت 

 «نازاری ارام چویلیم فن له»

 

 بودم؟ عزیز برایش چشمانش مثل من !؟...من

  بود؟ فرستاده و دانستیم را اشمعب  

 

ین اناری  شد پخش هایشدانه و برداشت ترک دلم در شت 
 ..امسینه تمام در

 

 گفتیم پدرم به وقبر  کردمیم درک را مادرم احساس حاال
 .باوانم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 که بود آمیخته استخوانم و پوست و رگ با چنان محبتش
 .شدنیم جدا من از هرگز

 

 نزدیک .شده تنگ برایش دلم دادم پیام برایش شب
 :فرستاد را جوابم که بود سه ساعت

 .شودیم حبس مرا تو ب   شهر وهللا

 

 ایخانه در بودم مانده اوب   که دادمیم من باید را پیام این
  از ترخایل

 
 .هاشب همه

 

 :دادم پیامک شدنش مرخص ساعت نزدیک بعد روز

 خونه؟ میای –

 

 .کجاست خانه از منظورم دانستیم خوب و

 :داد جواب



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .مخسته –
 
 بریم دنبالت میام فردا .ترهنزدیک خودم خونه

 .بزنیم دور

 

 کنمیم اشراض   دانستیم چون نزد زنگ حبر  !ترسو
 .بیاید

یم تهران در دیگر روز چند که برود فلور بود منتظر اگر
  .ماند

 

  .کنند خاطره تجدید و بگردند خواستندیم

 ناز که است من حق دانستمیم است، اشتباه دانستمیم
 ...ویل را، امنازکیسر  او و کنم

 

  .دادم اساماس رضا برای

  آدرس –
 
 که نگو بهش .بفرست برام رو یاشار خونه

  .گرفتم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 از قبل و ریختم آن در را هایملباس برداشتم، را امکوله
ون خانه از شوم پشیمان اینکه  .زدم بت 

 

 سمت کمکم که خورشیدی دیدن با اصیل، خیابان وسط
 تنها او با را شب که کردم فکر این به رفتیم غرب

 .بودم همرسش و ...بود خواهم
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  رس یک
 

 ...دلشوره دیگر سمت و شدیم تکثت   دلتنگ

 که بود ناهمخوان و متفاوت آنقدر مردها از هایمشنیده
 .کند سست را پایم

 

ل و گرم هایبغل و گل و بوسه چت   همه دانستمیم کنتر
های نیست، شده ی چت    را پایم که داشتند وجود هم بیشتر

 .کردیم سست

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 و بزند حرف برایم بکاهد، ترسم از کیم تا بود زب   کاش
 پشیمان بودم نرفته ریحان پیش اینکه از .دهد امدلداری
 .شدم

 

 .بود موقعبه .فرستاد آدرس رضا که بودم شهرک نزدیک

یم ترباریک هاکوچه مدام و نبود رسراست ویل آدرس
  .شدند

 

  یاد
 
 بود کامل تحقیقاتشان ...دارغوزآباد .افتادم عمه طعنه

ی و افت جز چت    بود اگر که بودند؛ نکرده پیدا یاشار از رسر
  .ماندنیم ما پشت داب  

 

 که گفتم خودم به رسیدم طبقهپنج آپارتمان جلوی وقبر 
 نه؟ مگر .است دیر برگشیر   برای

 

 معرق   یاشار همرس را خودم و زدم را واحدها از یگ زنگ
  .شد باز در .گذاشته جا را کلید که کردم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  اشخانه
 
 حداقل ویل ...آسانسور بدون بود، چهارم طبقه

  .باشد راحت ماشی    از خیالم که داشت پارکینگ

 

 شد که دقیقه پنج ...نشستم پله روی واحدش مقابل
  .شدم بلند ...آمدمیم نباید گفت غرورم شش،

 

  ...رفتم پایی    پله دو

  ...دیدمشیم باید ویل

  ...برگشتم پشیمان دوباره

  ...فکرهای و دیدیم مرا اگر اما

 

 تنگ برایش دلم اینکه مگر فکری؟ چه زدم ترسر  خودم به
 داشت؟ خجالت باشد شده

 

  .بودم مطمی    بود؛ خودش .شنیدم پلهراه از پاب   صدای

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کاش .کردم مرتبشان و کشیدم موهایم به دسبر  ارادهب  
 رنگ تا بودم کرده آرایش کیم

 
 .شود مخق   صورتم پریدیک

 

 .دیدمش باالخره و

 رسش .آمدیم باال کند و کوبیدیم هاپله روی را پاهایش
  ...پایی   

 

 که بافتم خیال .آمد باال رسش ناگهان که بود پاگرد در
 ...کرده حس را حضورم

 

 .بود مشخص متعجبش گفیر   ناری از ...نشد باورش اول
  ...بعد اما

 براق هایشچشم و آمد کش گوشش کناره   تا هایشلب
 .شد

 

  ...ناری –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دور دست پلهراه وسط و دوید باال دوتایگ را هاپله وقبر 
  .رفت بی    از تردیدم تمام آورد باال مرا و انداخت کمرم

 

 .داشت نگهم هوا و زمی    میان

ه   –   من؟ پیش اومدی !دیوونه دختر

 

 کردم؟ بدی کار –

 .کرد بغل ترمحکم اما گذاشت، پایی    مرا

 

–  
 

 .دارم عمر تا م،پایه هاتودیوونگ

 .شد شناور سینه در شادی از قلبم
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همسایه از یگ بود ممکن .آمد واحدها از یگ در صدای
 .برسد رس ها



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ببینم؟ رو تخونه کب  نیم تعارف –

 

 .شد هول

 ....آخه اینجا ...اینجا –

 

م، فاصله خواستم  .نداد اجازه بگت 

 تو؟ بیام خواینیم –

 

  ....نه ...نه –

 .ماندم توضیح منتظر جدی و کردم اخم

ی ...پوف –  .ببی    خودت بیا ...تهکله تو که نیست چت  

 

 خطرناکش کار به خواستم .برداشت در باالی از را کلید
اض  به خانه کرده  دم هوای در شدن باز با اما کنم، اعتر
  .خورد صورتم

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  یک بود، افتاده زمی    روی سفید دونفره   تشک یک
 
 پنکه

 .آب   هایپره با قدییم، کوتاهپایه

 

ی  .نداشت وجود کند وسوسه را دزد که چت  

 .خاراند را رسش

 .بخرمش شدم مجبور خوابید، شدنیم رسامیک رو –

 

 .قدییم خزرهایپارس آن از بود، آشنا ویل پنکه

 آوردی؟ کجا از رو پنکه –

 

 .نوئه ویل تشک .خریدم سمساری از –

  .نکنم رسزنشش نتوانستم

 این تو میای کوفته و خسته کار رس از !یاشار آخه، چرا –
؟یم جهنم  خواب 

 

 .شد پاچهدست زدنم داد از



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...بود بسته درا ...شهیم خنک دیگه ساعت یه –

 

ه جدی طورهمان وقبر   :کرد غرغر ماندم اشخت 

  ...نکن نگام اونجوری –

 

اف ناچاربه و کشید آیه  .کرد اعتر

 .میاره یادم رو کشیدم بدبخبر  هرچ   ...ببینمش تونمنیم –

 

  .بودم زده را حدسش

  .دربیاورم خواستم را مانتوام

 ؟...کب  یم چیکار –

 

 با شدنیم دلیل اما بودم، زده حدس را ماندنش اینجا علت
 .نشوم عصب   چشمانش داخل درد دیدن

 

  .کنم درست شام برات برم نیست؟ معلوم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

م دوش یه وایس آخه؟ موندنه، جای اینجا –  بریم بگت 
 
 
 .تو خونه

 

  .راهه کیل .خوادنیم –

خانه سمت  .نداشت یخچال حبر  .رفتم آشت  

 

  .کردم نگاهش سؤایل .شد کشیده دستم

 درخشان، هایچشم و کوتاه موهای آن با .کرد منمن
  شبیه

 
 ...که بود تخیس پرسبچه

 

؟ که بیام و حموم برم –  نرفبر

  جاهمه دلم وقبر  رفتمیم کجا
 
 گرفت؟یم را او بهانه

  .برم که نیومدم –

 

  .کشید عقب زود و آمد سمتم هایشدست

ه .فاضالبه بوی پر دماغم .حموم برم –  یک امروز نگم بهتر
 .دادیم نجات کجا از رو



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .رفت و خندید قاهقاه .کردم جمع را امبیب   چندش با
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 خواریخام نیست قرار که کرد امیدوارم ایصفحه گاز
  .کنیم

 

 ظرفشوب   باالی آبچکان داخل تمت    و شسته ها،ظرف
  یک قابلمه، یک بودند؛

 
 قاشق شش ...کوچک ماهیتابه

  .نازک و ارزان

 

 زیادی هایگزینه .بود پر هم پیاز و زمیب  سیب سبد
  .نداشتم

 

 کنپوست بدون و کارد با را زمیب  سیب ها،مدت از بعد
 .بود سخت کردن تمت   



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .کردم پیدا هم اندازکارراه کوچک رنده   یک 

 .کردم روشن را زیرش و گذاشتم گاز روی را ماهیتابه

 

 وقبر  حالاینبا .بود حمام در صدای به گوشم مدت تمام
  .زدم جیغ وحشت از پیچید کمرم دور دستش

 

 انداخیر   از بعد همانجا و رفت فرو گردنم در رسش
 .خندید امشانه روی تنش سنگیب  

 

 .کوبیدم محکمش شکم به آرنج با

 .گاز رو افتمیم عقب، برو –

 

  :کرد زمزمه گوشم نزدیک

یت تو بذارم که باشم مرده من –  .بشه چت  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .بشنود که نبود آنجا حواسش .نشنید را نکنه خدا

 

 و کشدار هوووم و کشید هایشلب بی    را گردنم پوست
 .کرد رها پوستم روی ایگرسنه

 

 و گرفت گر پوستم با گرمش دهان برخورد از تنم تمام
  .شد تند هیجان و ترس از نفسم

 

  اینکه برای
 

 :زدم غر نبیند را امدستپاچگ

 کنم؟ درست غذا برات کنار رییم –

 

  .پرید تمرکزم تمام که کرد رهایم و بوسید محکم چنان

ارت با  .خندید رسر

 

 !دختر  که نریخبر  روغن کجاست، حواست ...ا   –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  درون را روغن
 
 لبخند همان با بعد و ریخت داغ تابه

 خایل تابه داخل و کشید دستم از را مواد ظرف خبیث
  .کرد

 

 به سوختیم اشبوسه رد از که گردب   با ومات،کیش من،
  .گذاشت را درش که کردمیم نگاه تابه ولز و جلز

 

 .آورد باال را انگشتانم و گرفت را دستم مچ

ی برام تو که غذاب   برای دلم –  کیل .بود شده تنگ بت  
انش که دارم حرست  ...خودته با جت 

 

ه و جدی نگاهش اما زد، چشمک  حرست از وقبر  بود تت 
 .زدیم حرف

 

 هایوسط که محببر  گیاه آن بخصوص داشتم، دوستش
 .کردیم رشد و زده جوانه چشمانش سفال

 



ر خریدز  بانوی بارانی  
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 .گازاجاق سمت رفت چشمم تذکرش با

 

 قرار دیگه کمیه نکردی؟ کم رو کوکو زیر ...آخ ...آخ –
ی باشه هیم آتیش ماهیتابه کب   آشت    .گت 

 

 :گفتم زدم حالم کردن مخق   برای که ایخنده با

  ...نشاب  آتش زنیمیم زنگ –

 

 را خودم .بردارم صورتش از چشم نتوانستم و خندید بلند
  ...شناختمیم وقبر  هر از بهتر 

 

 وقبر  خودش عاشق .هستم هایشخنده زنگ عاشق اینکه
ی و ایستدیم کنارم   عاشق ...کندیم آشت  

 
 ...تن رایحه

 

 .برگرداند را بازیگوشم حواس و پرسید



ر خریدز  بانوی بارانی  

 بخوریم؟ تراس تو بریم کنیم دم چای یه –

 

 کنه؟یم درد رست –

 .مخسته –

 

 نه؟ مگر .خوابیدیم زود شب

  و گذاشت رسم روی را دستش
 
 میان را رسم تمام تقریبا

  .داد جا انگشتانش

 

 زدی؟ زل بهم اینجوری که تهکله تو چ   –

 ....هیچ  ...یه –

 

  کچ   لبخند جوابم در
 
 .نشست لبش گوشه

 ...کب  یم نگام ووالهول با چرا فهممیم که آخرش ...باشه –

 

 .چرخیدم گاز سمت کنم پرت را حواسش اینکه برای



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ....غذا –

 

 کابینت به .کردم تکه چهار را کوکو و برداشتم را تابه در
 .زد تکیه

  پیشم؟ موب  یم شب جدی ...ناری –

 

 قلب مثل قلبم وقبر  بود سخت .باشم عادی کردم سیع
 .زدیم تند خرگوش

 ...خورهبریم بهم داره ...پریسیم خییل –

 

  ...نداری عادت سخبر  به تو .خدا به گرمه –

ه نزدیک دیگه – یم خنک دیگه ساعت یه نگفبر  مگه .پایت  
 ؟شه

 .بشه هم ترگرم قراره بایسر  که تو –

 

وع ذهنم حدیبه  کردم فراموش که کرد تصویرسازی به رسر
 .بدهم را جوابش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 باشد خونرسد خودش کردیم هول مرا وقبر  بود نامردی ته  
ی و د آب را کتر  .بگت 

 

ون ناب   جای داخل از را لواش نان  را کوکوها .آورد بت 
 .گرفت لقمه و گذاشت آن روی

 

  یک کنم آماده رو هالقمه من تا –
 
 تو کوچیک قالیچه

 .تراس تو بیارش بردار .خوابهاتاق کمددیواری

 

 .بودیم تراس روی هردو بعد دقیقه ده

  ...هم کنار قالیچه، روی نشسته

 

 محل به کیم دید هاهمسایه که شدیم باعث فلزی حفاظ
  .باشند داشته شدنمان مخق  

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  اطراف هایساختمان در
 
 همیشه .داشت جریان زندیک

دازی عاشق   درباره   خیالت 
 
 هایچراغ آن زیر در مردم زندیک

 .بودم روشن
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 ...وزید صورتم به خنگ نسیم

 ...ناری –

 

 تکیه دیوار به و کرده عمود را پاهایش .برگشتم سمتش
  .بود زده

  ...اومدی کردی خوب –

 

 .شد جمع دلخوری از هایملب

  ...برات بود شده تنگ دلم منم ...اومدینیم که خودت –

 

تم خییل دیگه دیدمتنیم امشبم –   .بود س 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .کشید خودش سمت مرا و انداخت کمرم دور دست

 

  .گرفتم جا آغوشش در کامل و شدم جاجابه کیم

 .بوسید را موهایم روی

 

 دادیم اجازه سکوت به اما داشتیم، زیادی هایحرف هردو
 .بزند حرف ما جایبه تا

 

یم رنگکم داشت اولیه دلشوره   آن ...بودم شده آرام کیم
  .شد

 

  یک حبر  چون دیده، را ترسم بودم مطمی   
 
 هم واقیع بوسه

  .بود نگرفته

 

 .لرزید اشسینه .بوسیدم قدرداب   با را اشگونه

  !بچه نکن، انگولکم ...آی –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .خندیدم

 .بوسید را هایملب محکم و پیچاند گردنم دور را دستش

 

 ...گذاشبر  اگه ...باشم آقا خوامیم یه –

 

  روی دارشخش و مردانه صدای تن حس با
 
 گوشم الله

  .باشد جنتلمن ندارم عالقه هم چندان فهمیدم

 

 .خواستیم را هایشبوسه سهم درونم عاشق زن

 .بود گرفته بازهم اما کرد، صاف را گلویش

 ...تو بریم بخور ...وگرنه نیست، جاش –

  آخرین
 
 و جوید تند و فروکرد دهانش در را اشلقمه تکه

 .داد قورت

 

  .بودم نکرده نصف حبر  که ماند من منتظر   

 ...کشید صورتش به دسبر  کالفه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .زد غر را بابا ای 

  به
 
 .شد بلند جایش از .خندیدم آویزانش قیافه

  ...باال بیارم پارکینگه انبار تو وسیله رسییه برم من –

 

خانه در را غذا سیب    .بود نیامده هنوز .گذاشتم آشت  

خانه عطرش و کشیده دم چای   .بود کرده پر را آشت  

 

 .کردم خاموش را زیرش .نداشتم را خوردنش خیال

  ...رفتم رسویس به و برداشتم کوچکم ساک از را مسواکم

 

 .زد لگد در به پوشیدم که را امراحبر  شلوار

  .کشیدم کنار راهش رس از را خودم و کردم باز را در

 

 تشک یک هم در دم .بود اششانه روی قالیچه یک
 ...بزرگ



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .خندیدم

ه؟ چه –  خت 

 

 ۵۵۳_پارت#

 

 ...زدیم نفسنفس

  ...خونه اون نیاوردم رو اینا –

 

 آن روی رو تشک بعد .کند پهن را قالیچه کردم کمک
 ...آن روی شد ولو درجا و انداخت

 

  از –
 

 ...ببینم بده ماساژ یه بیا .شمیم هالک دارم خستگ

 

 .ایستادم رسش باالی

 .بزنم رو پشتت بلدم لگد –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...کشید و گرفت را پایم

  ...ببینم بغلم بیا –

 

 ...دیوونه افتادم، ...آی ...آی –

 .نشستم زمی    روی کنارش

 

 مرا و کرد بند در را کمرم بعد بود گرفته را پایم همچنان
  ...اشسینه روی تا کشید

  ...ایفاصله هیچ ب   تنش، با بودم مماس

 

 .زدم اشسینه به مشت با

 ...نیسبر  نریم تشک –

 

 .رفتم پایی    و باال اشسینه همراه من و خندید

  ...گذاشت صورتم روی را دستش کف

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 که شکسبر  آن با پهنش ابروهای محو ....شدم محوش
  ...بود من مالکیت عالمت مثل

 

  و شور از رسشار هایچشم
 
  زیر که زندیک

 
 هایمژه سایه

ه من به پرپشت   ...چندروزه ریشته آن ...بود خت 

 

 یادبه که زماب   هر از تررسی    ع هایشرگ که قوی گردن
  از که اشسینه تنک موهای آخر در و تپیدیم داشتم

 
 یقه

اهنش باز ون پت   .بودند زده بت 

 

 ...ناری بزن، حرف برام –

 :کردم زمزمه خجالت با بود، شده قرمز صورتم

 .کنم خاموش رو برق –

 

 .کنم نگاه چشات تو خوامیم نه، –

 .بوسیدم را چشمش پشت

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 نگاه .کردم حس را بدنش عضالت شدن ترسخت
 مثل و رفت دیگرم چشم به چشم یک از رسگردانش
 .ماند ثابت هایملب روی همیشه

 

 .گذاشتم گردنش روی را دستم

 ...شنومیم وقلبت صدای –

 

 
 
 .کرد پیدا انحنا باال به لبش گوشه

 حیاطتون تو که وقبر  از .زنهیم قات بینهیم که رو تو –
  .نشده آدم دیگه بوسیدمت

 

 .داد قرار هایملب روی را شستش انگشت

یم ...نیست خودم دست هیچ   دیگه ببوسمت اگه –
نیم ...ویل ...کنم متنفر خودم از رو تو و بزنم گند ترسم
 ....مب   مال کنم باور بذار ...کنم صت   دیگه تونم

 

 ...ترسمیم ...من –



ر خریدز  بانوی بارانی  

؟ از –  چ 

 

 ۵۵۴_پارت#

 

 تا آوردم پایی    را رسم .بود گرفته گر خجالت از صورتم
 .بپوشاند را صورتم موهایم

 

 ...درد –

 و تعجب .آورد باال را رسم و برد امچانه زیر انگشت
 .بود نشسته صدایش در دلخوری

 

 چ   ومن ...درنمیاد نفست اومدی وقبر  از همی    برای –
 حیوون؟ یه ناری؟ کردی فرض

 

 رنگکم را تندش لحن تأثت   تا بوسید مالیمت با را امگونه
 .کند

 .بود زدهخجالت و جانب   صدایم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 تحمل رو موندن تو ب   دیگه روز چند تونستمنیم –
 دیگه تو طرفم یه از ویل ...ببینمت خواستمیم ...کنم

  .داری حق ...شوهریم

 

  این توی اینجا؟ ...هافندقه اندازه   جدی مغزت –
 
 خونه

 زمی    روی افتاده تشک این از بیشتر  لیاقتت ؟...خایل
 کردی؟ فرض بخارب   اینقدر ومن نیست؟

 

م بودم حاض    .کند تحقت   را خودش نبینم و بمت 

 .کردم تشویقش گرم لحب   با

 

 حدسم کسهیچ .دوتاب   خودمون .شدیم قایم کن فکر –
 .خصوض حریم یه .کجاییم زنهنیم

 

  و ابرو تای یک
 
  .شد کشیده باال به باهم لبش گوشه

؟یم درم به راه از داری االن –   کب 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 هان؟ –

 زیر به مرا و زد غلت .بود شیطنت از پر هایشچشم
  .کشید

 

 ...ست  ت چراغ این نه ترست اون به نه –

  ...کنم فرار خواستم

 

 تنم تمام هم بود گرفته امخنده شوخش لحن از هم
،  .لرزیدیم و شده خشک عصب 

 

 ...من ...داری تجربه تو –

  .شد ناپدید صورتش از عشق و رسخویسر  آن تمام ناگهان

 

 باز نسنجیده که را دهاب   و خودم .کشید کنار تنم روی از
 .کردم لعنت بود شده

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .نشست من به پشت
 
 باتقال که دیدمیم را اشسینه قفسه

  .کشیدیم نفس تند و

 

 .شکست را قلبم صدایش درد

 یم نفسماعتمادبه شدنای خورد این به تو اگه –
 
 تجربه، یک

 .نداشتم منم کاش

 

 .آورد دردبه را دلم و شد ایمردانه آه نفسش

 جنیس نظر از االن از بیشتر  بود سالم هیجده وقبر  –
 .داشتم قبول وخودم

 

 ...کاوید مرا هایشچشم .برگشت من سمت پشیمان

 ...بزنم بهت رو حرفا این نباید ...ناری خرم، چقدر من –

 

 .نشاندم لب روی اشدلداری برای را لبخند

 .برگرداند من از را رویش دوباره

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 یاشار من ...زخمش روی بودم گذاشته انگشت ناخواسته
 .گرداندمبریم را او خواستم؛یم را خودم

 

 ۵۵۵_پارت#

 

 وقبر  .کشیدم کمرش روی و بردم بلوزش داخل را دستم
وع  از شدم غافلگت   هم خودم کردم زدن حرف به رسر

 .امخونرسدی

 

ی تنها –  من ...توئه آرامش فقط مهمه من برای که چت  
 تو .کار این برای داشتم زمان سال دو اومدم، کنار باهاش
 دلم ...یاشار بگو، بهم رو کنهیم اذیتت هرچ   مونرابطه
 دلت تو بریزی وقبر  .خودت تو بریزی وهیچ   خوادنیم
 جمع و بشه جمع که لجنیه یه مثل ...ترسمیم بیشتر  من
 برام .دارم وتحملش من .شیمیم غرق توش روز یه ...بشه
 ...بشم صبورت سنگ بذار بزن، حرف

 

 .داد تکیه دستش به را رسش



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی من ...ناری جون بود، همی    –  .کنمنیم قایم ازت وچت  

 

اهن   پت 
 
 روی تا بود آمده پایی    هایششانه از سفید مردانه

  روی را صورتم و شدم بلند .بازویش
 
 اشبرهنه شانه

 .چسباندم

 

 .ببینم را فکش عضالت دردناک فشار و کشش توانستمیم

  عضله ترطرف آن کیم بوسیدم را اششانه
 
 باالی برجسته

 ...گردنش بعد و ...بازویش

 

 و ساده .گرفتم اشچانه از ریزی گاز شیطنت کیم با
 :گفت معمویل

 ...کار رس برم باید ...مونهیم جاش ...نکن –

 

 :پرسیدم اغواگر و گرم صداب   با

 نداره؟ ایراد شم کبود من –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .شد سست مشتش دیدم

 نباید همکارام از کدومهیچ به کار، رس برم کبود اگه –
  .ببیننت که بدم عرویس کارت

 

 .بوسیدم را گردنش دوباره

 اونوقت؟ چرا –

 

 جت مث مغزشون مسائل این تو ...شنایسنیم رو مردا –
 قسم بیا حاال .بیی   یم رسشون تو رو تهش تا .کنهیم کار

 ...بوده ماچ تا چهار حد در و نکردیم کاری ما بخور

 

  .انداخت من به نگایهنیم

 .بوسیدم را اششانه دوباره

 

 را بازی .کرد نگاه پوستش روی هایملب حرکت به مردد
  .کرد نوازش را پوستش هایملب .داشتم دوست

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شد قرمز هایشچشم

 .خواسبر  خودت –

 

 به و گرفت را کمرم و چرخید .خندیدم پوستش روی
  .کردیم نگاهم عشق با باال از .کوباند تشک

 

ه گردنم انحنای به  زیر به را هایشانگشت و شد خت 
اهنم  .رساند پت 

 

 تند بود ترگرم من از که داغش پوست لمس حس با 
 :گفتم

 ...کردم غلط ...کردم غلط –

 

 ۵۵۶_پارت#

 

  .خودت ارزوب   فداکاریتم حاال، مونده –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ابروهایش روی سطچ اخیم .شد وسیع لبخندم ارادهب  
  .نشست

 

 گفتم؟ .ندارم بهت کاری هیچ نگفتم .نخند –

 
 
 حال از را امخوشحایل نبیند که گرفتم گاز را لبم گوشه

 ...خوشش

 

 و خورد تاب هوا در امنچ   بلوز بعد و بود ثانیه یک فقط
 ...بپوشاند مرا خواست هایمدست .شد پرت ایگوشه به

 

 ...گرفتشان محکم

 .زدم جیغ ارادهب  

 ...ایخسته ...ایخسته –

 

 .گذاشت دهانم روی را دستش

س ...منم ...یه –  ...نتر

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  .بودم ترسیده خودش از من .خندید حرفش به خودش

 

 :کرد زمزمه صورتم نزدیک عاشق و مهربان

  ...ناری یه –
 
 اینه؟ من زن لیاقت کردی؟ فکر چ   واقعا

منیم اینجا رو تهدیه که من  اونقدرام ...بابا نه ...گت 
 ...دیگه کارای کممیه ...کنم تماشات ...نیستم گاوکله دیگه

 

 آمدن بند صدای .زد کنار بدنم روی از آرام را دستم
  .شنیدم را نفسش

 ...خوشگیل خییل ...تو –

 

 ...شد سست دستم

 بعد و ...هایمشانه تا شد کشیده گردنم از هایشچشم
 ...ترپایی   

 

 در باشد خورده من به دستش حبر  اینکه بدون تنم تمام
 .سوختیم انتظار



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ب   که نداشتم را این ترس هیچ
 

 برایش شود باعث امتجربگ
 تماشایم پرستشگر هایچشم آن با وقبر  همآن باشم، کم
 .کردیم

 

 شد پخش پوستم روی نفسش ...گردنم تا آمد پایی    رسش
 .شدم تبدیل مایع به جامد از هایشلب لمس زیر من و

 

 درحال که انگشتانش زبر پوست کنار در گرمش هایلب
 .داشت دلچسب   تضاد بود تنم کشف

 

 .شدمیم رسریز مکان و زمان دریک  ب   از کمکم

 

یم پوست نیازش از پر و گرم خشن، هایبوسه زیر
  ...انداختم

 

 ...ناگهان و ...آمدیم وجودبه تریپخته و بزرگتر  من  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

سد، که نبود ذهب    تمام ...هرچه یا باشد داشته دلشوره بتر
  ...بودند شده ورشعله خواستنش در هایمسلول

 

 عشق خدا که دم همان ...آغازین زن آن به بودم برگشته
  ...دمید روحم در را

 

 فطری، ...اولیه و خام عشقر  و غریزه از بودم رسشار
  ...حیات هایالیه ترینعمیق از برخواسته

 

یم حبر  ...آمدیم هاشاخه الی از پرندگان آواز صدای
  ...کنم حس را جنگل نمناک و کردهدم عطر توانستم

 

 ...خلقت آغاز به بودم برگشته من

 عاشق تکامیل هر در روحم که بودم عاشقش همانقدر
 
 
  ...شدیم دیگرش نیمه

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...داشتم امسینه در را دوران هایزن تمام درد

 

 ۵۵۷_پارت#

 

 و گذاشته پایش کنار را ساک پله، روی که دیدمش وقبر 
  همراه و همسفر دانستمیم نشسته،

 
کرده پیدا را امزندیک

  ...ام

 

  .نباشم حرستش و خیال در را دیگری شب تا بود آمده

 

  به قدم
 
م و خایل خانه  پوچ   تمام ختم تا بود گذاشته دلگت 

  تنهاب   و
 
 .شود امزندیک

 

 در فقط که مب   برای گرفت، را تنش عطر امخانه اینکه
 را آخرش .بود ظرفیتم از زیاده رسیدیم او به دستم خواب
  .کردم خراب

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 دست اختیارم هم ارزن یک اندازه   که فهمیدمیم حاال
  .نیست خودم

 

اب   همهاین  اولی    با تهش کالس، و تمدن از الف و سخت 
  ...دادم وا بوسه

 

 و شدم آتش شب تمام ترسیده، دیدم احمق من اینکه با
  ..پیچیدم او به

 ...نبود خودم دست هم خییل بدبخت من

 

 به ببندد چشم و باشد عاشق توانستیم مردی کدام
ی زیباب     بود؟ آرزویش که دختر

 

نیم باورم را وارفرشته ظرافت و زیباب   همآن هم هنوز
  ...لطیفش و صاف پوست ...شد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...افتاد پوستش به نگاهم
 
 بودم جویده بس از را لبم گوشه

  .بود افتاده خون به

 

  ...کنم کبودش بازهم توانستم چطور

 را آتشم کم هم خودش نبودم، مقرص که من فقط خداب  
م الو که بود نکرده فوت  ...بگت 

 

 زن بچه؟ ...چقدر مگه بچه این ...یاشار رست، بر خاک
 
 
 ...بس و بود خودش فقط زندیک

 

 شدن هواب   با .دیوانه نوازشش و کردیم مستم صدایش با 
 .زدم چنگ کوتاهم موهای به خائنم عضو دوباره  

 

شتیم انگار نشی    باالرسم اینجوری ...یاشار اه –
ُ
نیم و ک

  ...کب   چیکار جسدم با دوب  

 

؟ تو ...کردم غلیط چه –   ...نداری درد خوب 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .گذاشت هایشگوش روی را بالش و کرد پشت من به

 

 ...مادرت جان کن ولم ..پرسیدی بار دویست دیشب از –

؟ ...ناری –  خوب 

 

  .بود کرده تن برعکس را بلوزش .نشست و شد بلند

 النرصبخت مثل هم تو ...میاد خوابم ...مهگشنه !نه –
 .نشسبر  باالرسم

 

 به که رفت نازنینش هایلب به نگاهم و کردیم شکایت
 .بود درآمده خون رنگ

میم حلیم برات ...االن ...االن –   ...گت 

 

 حلیم؟ و دوازده ساعت –

 .گشتم ساعت دنبال احمقانه را خایل دیوارهای

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ۵۵۸_پارت#

 

  شد؟ دوازده یک –

 .نداخبر یم ساعت به نگاهم یه نشسبر  باالرسم که تو –
 ...آسمونه وسط آفتاب

 

–  
ا
  کاری هر کنم؟ چیکار من بگو تو اصل

 
 ...بگ

 .شد آویزان هایشلب

 

 ...بخر جیگر برام برو –

 .کردم وحشت

 داری؟ خونریزی ...خون –

 

 .انداخت باال را رسش

  ...منم خب .خرنیم همه برای !نه –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

  برای .مانده غریب گفتیم امناردانه بغض
 
ها بقیه  دختر

  کردند؟یم چکار مواقع این

 .رسیدنیم جاب   به عقلم که من

 

 .دادم فشار امسینه روی و گرفتم آغوش در را رسش
کم   .بود شده گت  بهانه تنهاب   از دختر

 

 بیاره؟ کاچ   برات حمیده بگم خواییم –

 بس از آنهم بودم، بلد را کاچ   همی    رسوم و رسم کل از
 .کردیم داماد درباره   را اششوچ   هاعرویس در رضا

 

  .کشید باال را اشبیب  

 .بره همه پیش آبروم مونده فقط !نه –

 

 .کندنیم گریه شوم مطمی    که دادم فاصله را رسش تند
نیم گریه بود، شده شناور اشک در هایشچشم قایق فقط
 .کرد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .بوسیدم را اشپیشاب  

میم برات دوب  یم –  ...دیگه مت 

 

 .بگو .نه –

 .کردم امسینه قفل را رسش .زد تکیه امسینه به را رسش

 

–  
 
م االنم .ناری شدی، زندگیم همه  حرست دیگه بمت 
 .مب   مال تو وقبر  ندارم رو هیچ  

 

 دوباره .کرد نوازش را دستم روی موهای انگشتانش
  ...بوسیدم را اشژولیده و عطرخوش موهای

 

  .شدم دقیق صورتش به و دادم فاصله را رسش

؟ –  خوب 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کرد روشن را قلبم و زد کوچگ لبخند

 .آره االن –

 

 .بگو خواسبر  هروقت .شفاست من بغل –

  ...شو گم –

 .خندید

 

 .بکشد دراز کردم وادارش

احت یه –   .مگرفته برات چ  همه من کب   استر

 

 .نبود اعتباری خر من   به .ببوسمش دوباره نکردم جرئت

 

 خانه از رسی    ع برگردم زود اینکه برای و پوشیدم لباس
ون   .زدم بت 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 یا خوابید دانمنیم .نیندازم او به را آخر نگاه نیامد دلم باز
 را لیاقتش دانستمیم باز و بود زده خواب به را خودش
 ...و ندارم
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 رفتمیم پایی    هاپله از همانطورکه .خوردیم زنگ امگویسر 
 .دادم جواب

گاه نمیام من –  .تعمت 

 

 .خندید

 .دونمیم –

 

 چطور؟ –

 ...باشیا اخالقخوش باید االن تو –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

هاب   یک قالتاق رضای این .ایستادم پله روی
یم چت  

 :پرسید .دانست

 خوبه؟ ناری –

 

 .شهخونه –

 ...خودت جون –

 

 :پرسیدم .خندید کرکر

؟یم کجا از –   دوب 

 

 .بهش دادم آدرس خودم –

 نرسید؟ خودم فکر به چطور

 

 .بگو وهمون زدی؟ زنگ بود چ   دردت –

، خلق با که باش این از به ما با –  ...داداش جهاب 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خرابم اعصاب به داشت او بود جامانده آپارتمان کف دلم
 .مطلب اصل رس رفت باالخره .زدیم گند

 

ی با – اضافه بود احتیاج اگه شد قرار .کردیم صحبت اکت 
 ...مرخیص بری تو تا وایسیم کار

 ...الگ –

 

 ...جدی جدی   –

 .کردیم تمام حقم در را برادری همیشه

 

ان ...خودته کار دونمیم که من ...آقاب   –  ...برات کنم جت 

  ...بدهم ناری به را خوش خت   و برگردم را هاپله خواستم

 

  .رفتم پایی    دوباره
 
 .داشت اولویت غذا از خایل خانه

 .دادم جگر سیخ ده سفارش کباب   به

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...بیسکوییت ...پسته ...میوه ...کمپوت خواربارفرویسر  از 
ین هم حلواارده ...نان  ...بود شت 

 

 بودم مطمی    که داشتم خرید پر نایلون دو آخر دست
 ...امخریده خودب   را نصفش

 

 از آب صدای و بود خایل رختخواب برگشتم، که خانه به
 .آمدیم حمام

 

 دم اتاق اما نبود، گرم خییل هوا .کردم دم چای برایش
 .داشت

 

 .بریم اینجا از باید –

 .گفتم را این آمد که حمام در صدای

 

 ...ببینمش تا نکردم بلند را رسم

  .ساختیم تصویر خیسنیمه ناری از امتشنه ذهن



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 نیم !یاشار؟ –
 
؟نیم نگاه خورهبریم بهم یک  کب 

 .لرزید خنده از هایمشانه

 ...هاداره عواقب کنم نگاه –

 

 باال آرام ،.عجله بدون رسم .شد متوقف رویمروبه پاهایش
   ...بلند و باریک پای جفت یک .آمد

 

 یک طرح رویش ...سفید و گشاد بلوز ...کوتاه شلوارک
 ...درخت یک با زمی   

 

 .بخندد بود او نوبت بازم دهان دیدن با

 

 ۵۶۰_پارت#

 

 ...میاد بهت چه کوتاها این از ...این –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 روی به اما زد، برق هایشچشم تعریفم از که دیدم
 .نیاورد خودش

 

 ...نداشبر  حوله –

  .برات خریدمیم باید –

 

 .زدم کنار را پتو بنشیند، خواست

 .گرمه نداریم، کولر ...ناری بریم اینجا از باید –

 .نشست

 

ه گذاشت هم روی که اشتراشیده پاهای به چشمم  خت 
 ...شده گرمم من یا است گرم هوا دانستمنیم حاال و ماند

 

 .کشیدا دم چاب   صابخونه؟ یا مهمونم من –

 .افتاد خندانش صورت به نگاهم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  دل بر خدا لعنت
 
  ...شیطان پروسوسه

  .کشید را دستم که شوم بلند خواستم

 

  .گذشته دیگه صبحونه وقت .ناهار اول .بابا بشی    –

 

 باز وسطمان را یکبارمرصف سفره   مهمانداری، بابمن
  .گذاشتم آن روی را ناهارمان و کردم

 

 داخل را جگر کند، بلند سفره سمت را دستش بخواهد تا
 .گرفتم سمتش و گذاشتم نان تکه یک

 

 .دادم خودش به را بعدی دوباره و 

 .زد اشاره

 

 ...بخور هم تو –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .خورمیم –

 

 بردمیم لذت او آرام خوردن غذا تماشای از که آنقدر 
 .کشیدنیم غذا به میلم

 

 دهانش در غذا بودم، گرفته لقمه هم عبدی برای من
  ...این اما بودم، گذاشته

 

 ...بیاورم غذا برایش کنم، مراقبت او از دادیم اجازه اینکه
 
 
  ...دانمنیم را زمی    مردهای بقیه

 

  .کردیم کامل همی    مرا بودن مرد اما
 
 به که را بعدی لقمه

  .باشم خوددار نتوانستم دادم دستش

 

  .بوسیدم آن داخل نان با را انگشتش نوک

 ...شدی پشیمون ...کردم فکر .ترسوندیم صبح –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 سکوت، خوردن، را حرف بود؛ ما بی    اینانوشته قرار
 .ممنوع

؟ از –  چ 

 

  ...اینکه از ...من از –

 

 رو بله باز چشم با من م؟بچه مگه !یاشار کن، بس –
ام برات و داشتم دوستت انقدر .گفتم  که بودم قائل احتر
اب  
 ارزیسر  هیچ مهمه، برام کب  یم فکر و ذهنته تو که چت  
 .نداره برام

 

 زیر دادم ترجیح که بود پیچانده درهم را ابروهایش چنان
 .کنم سکوت و بزنم قرارمان

 

  .ماند پابرجا که اخمش

 این از دیگه خودت جون .خرگوش کن، وا واخمات –
 .زنمنیم حرفا



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .گرفت لقمه برایم که بود او باراین
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  .برایم گرفت لقمه او باراین

  .امشده محبتش است   چقدر بیند که نیاورم باال را رسم

 

خانه سمت و شد بلند خوردیم که را غذا  .رفت آشت  
 .بردیم دل و خوردیم تاب کوتاه نچ   شلوارک

 

 مطمی    وقبر  زدیم رسم به دوباره بازیعشق هوای چطور
 است؟ خوب حالش نبودم

 

  جدای و بود مخالف یگ هاوسط این البته و
 
 یه تنم، همه

یم تازه منم؛ بدن رئیس انگارانگارنه کرد؛یم وسوسه مرا
  .بدهد هم شهادت من علیه دنیا آن خواست



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 :ناری به و گفتم خودم به را «!یاشار باش، آدم»

 مریوان؟ بریم –

 

 .شد درشت قشنگش هایچشم .سمتم برگشت

؟ کار ت –  چ 

 

 .دادم را خوشم خت  

 ...مرخیص هفته دو –

 

 .پرید باال زدهذوق

؟یم جدی –
 
 یک

 

 .ایستادم رویشروبه و شدم بلند

 .گفت رضا ...آره –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...تو و من ...باغخونه بریم –

  .بود خودش پرت   حواسم ...نشنید گوشم

 

، هر از ترصاف دار،نم موهایش،  بود، ریخته دورش زماب 
 ...هایششانه پایی    تا

 

یم تاب باال به و شده خشک هوا گرمای در تارها از بعیص  
 ...خوردند

 تماشایشان باشد شده بازیآتش محو که ایپرسبچه مثل
  .کردم

 

 داشتم بازهم .گذشتم کنارش از و زدم نهیب خودم به 
 شدم،یم سست

 !؟...یاشار بریم، جدی –

 

 .آمد رسمپشت

 .آره –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .نبود بند پایش روی خوشحایل از

  ...خنکه خنک   اونجا االن –

 

یم برشته گرما این تو بمونیم، اینجا دیگه روز چند اگه –
 روی شب چند این .بود خوب دیشب باز حاال .شیم
 .شدم هالک طب   تشک

 

 انباری؟ از نیاوردی رو هاتوسیله زودتر چرا –

 

 اول شب همون .بود قفل مغزم اینجا اومدمیم داشتم –
 برم نداشتم حوصله دیگه بعد آوردمش، خریدم راه رس
 .انبار
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 .افتاد پایی    هایششانه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .زهرابهشت بریم امروز بگم بهت خواستمیم ویل –

 

 مادرش؟ و پدر خاک رس

 .مریوان بریم فردا خب، –

 

 .داد تکان راست و چپ به مخالفت نشانبه را رسش

 .باغ بریم !نه !نه –

 

 .زد حرف مادرش از وقبر  بود شفاف هنوز نگاهش

ه سنگ اون زیر مادرم کنمنیم فکر وقتهیچ من –  .قت 
 هم پدرم زادگاهشه، بلوط جنگالی توی همیشه مادرم روح

 .باهاش

 

 .گرفتم نرم را بازویش

 .خاکشون رس بریم باید بازم ...ناری ویل، –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .ریمیم باهم برگشتیم که وقبر  –

 :گفت و بوسید تند را امچانه زیر

 فالکس یه برو هم تو .کنم جمع رو هاموسیله برم من –
 .بخر چای

 

ی دیگه –  خوای؟نیم چت  

 ...خیار و گوجه و پنت   و نون –

 

 ...بودیم جاده در بعد ساعت یک

 

 ایستاده پیش سال چند کههمانجاب   بزرگراه، تابلوی کنار
 .داشتم نگه را ماشی    بودم، کرده تماشا را رفتنش و

 

کم   ...بود خواب خواب   عقب صندیل روی دختر

  از من باارزش غنیمت
 
یم تطهت   مرا محبتش با که زندیک

 .کرد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ام،کرده نجس را تنم گفتیم من به همیشه که حیس آن
 هایآدم جمع از بودم شده رانده من اگر بود، واقیع اگر
 داشت؟ دوستم ناری مثل ایفرشته چطور درست، و پاک

 

 سال دو که را تنهاب   و بیچاره یاشار ...کردم نگاه تابلو به
  ...دیدم بود ایستاده آنجا پیش

 

 ذهنم و قلب در را آرامش بودم، گرفته قرار ویل حاال
 .داشتم

 برایم گندیده و لجن خاطرات بار کشیدن برای تواب   دیگر
 .بود نمانده

 

  ...را هایمحماقت تمام بخشیدم،یم را امگذشته خود   باید

 

  جسد
 
 آن، به بودم داده تن که هاب  خفت و بدبخبر  همه

 
 
  الشه

 
یم دفن تابلو همی    پای را گذشته کثافت همه

  ...کردم



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

  زنده، شدم؛یم ناری یاش  
 
 به پیچیدمیم ...کنندهزندیک

 ...گذشته باتالق از کشیدمیم باال را خودم و عشقش

 

 ...یاشار –

 .داشتم دوست را آلودشخواب صدای

 ...جانم –

 

 وایسادی؟ چرا –

ی –  .بخواب .نیست چت  
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پرده هنوز هایشچشم که دیدمشیم آینه از .شد خت   نیم
 .دارد خواب از ای

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .شد رسدم منه، سمت مستقیم کولر این .بده رو پتوم –

 

 سمت برگشتم کامل و برداشتم را تاشده مسافربر  پتوی
  .ببینمش تا عقب صندیل

 

 :پرسیدم خنده با

 بری؟یم خودت با جاهمه واین –

 

 .انداخت باال ابرو

م دیگه شاید –  .نت 

 

 چرا؟ –

  .آمدیم امناردانه به زدن حرف ناز با

 گرم اون با شهیم هست، پیشم پتو صاحب دیگه آخه –
 .شد

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

هوشان جزو نبود الزم  کیس من جزبه بفهمم و باشم تت  
 ...نیست او پتوی صاحب

 

  لبخند
 
 .نشست صورتم روی بزریک

 نیست؟ رسدت مطمئب   ...لعنبر  –

 

 پا روی و کرد باز را پتو .بودم خریدار را بلندش خنده  
 .انداخت

 آوردمش؟ کجا از پریسنیم –

 

 انجام فکر به فقط فضام؟ من االن دادی؟ امون مگه –
 .کنم گرمت که موظیفه

 

 .کرد نازک چشمپشت

 .شدی شجاع پرس خیابون وسط نبود، یادت خونه تو –

 

 .کشیدم را موهایش از تکه یک



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !کوچولوخانم کردم، رو مراعاتت –

 

 .کشید رسش روی را پتو و کرد غرغری زیرلب

 زیبای این و دانستمیم من ...مریوان به رسیدمیم فقط
 ...شایک غرغروی

 

 که بود درآمده درست کتابمحساب یک ناری با هرچند،
  .باشد دوم بار این

  ...کردیم توقف مست   کنار غروب نزدیک

 

 نارنچ   را رسیدیم دستش به که آسمان از هرجا آفتاب
 .چسبید او با چای خوردن و غروب تماشای .بود کرده

 

ون را اشگویسر   .گرفت عکس ماندونفره خود از و آورد بت 

 

  روی مرد
 
 موهای با جواب   .شناختمنیم را گویسر  صفحه

  .درخشیدیم شادی و غرور از هایشچشم که کوتاه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 .نشست دستم مچ روی ظریفش هایانگشت

 بریم؟ –

 

 ...آره –

  من –
 
 کنم؟ رانندیک

 

احت خوب خانم یه مثل شما –  ...کب  یم استر

 ...چ   انگار –

 

 ...ناتمام حرفش و ماند باز دهانش

 .کردم تماشایش خنده با

 ...بگو –

 

رسبه .کشیدیم خجالت و کند اشاره دیشب به خواستیم
 .گذاشتم رسش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...بذاریا کنار رو بودن پاستوریزه کمیه نیست بد –

 

 .برگرداند غرهچشم با رویش

 !منحرف مردک .بزنم خواستمنیم بدی حرف –
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 ماند هم هاوسیله کردن جمع .شد سوار و کرد باز را در
 .من برای

 ...بردم باغ حیاط داخل را ماشی    و رسیدیم که بود شب

 

 پت   هایدرخت برگ عطر و خنک هوای شدنمان،پیاده با 
   ...وزید صورتمان به رسزنده و

 

خانه چراغ ایوانش، چراغ بود؛ روشن باغخانه   ...آشت  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

ین لحب   با ناری  :کرد زمزمه رویاب   و شت 

 .بیاید صاحبش تا شینهیم منتظر و بیدار انگار –

 

ه نگاه به  :داد را منطقر  توضیح و زد لبخند کجم و خت 

 .شهیم روشن شب دارن، نور سنسور چراغاش –

 

 .خندیدم اشقیافه به

 ...شدیا رمانتیک –

 

 .کوبید امشانه به را اششانه

؟ که از ادب –  ...رمانتیک شوهر یه از آموخبر

 

 .سوخت دلش کنمیم فکر .آمد کش امخمیازه و خندیدم

 ...شدی خسته –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ساعت سه کنم فکر دیشب .خودت جون هالکم –
  .خوابیدم رسجمع

  .خونه بریم ...بودی شیفت هم پریشب –

 

 رسشپشت و برداشتم عقب صندوق از را هایمانوسیله
 .افتادم راه

 

 ولو زمی    روی در، دم شدیم، خانه وارد اینکه محضبه
  هاساعت .شدم

 
 .بود کشیده را ُرسم خواب  ب   و رانندیک

 

مردها مثل .آورد پتو و متکا ناری  :کردم غرغر پت 

  .بخوابم که ببیب   وخوابش –

 

 .خندید رسخوش و شیطان

 .اومدم یخچال، بذارم رو هاوسیله .بکش دراز پس –

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !خوابمنیم هرگز گفتم خودم به رسید بالش به که رسم
 
 
 ...اما !عمرا

 

 باز سخبر به را چشمم ...دانمنیم را گذشت ساعت چند
 ...کردم

  ...بود رسد کیم خانه

 

  ...صورتم به نقطه تریننزدیک در رسش
 
 جا از تقریبا

 .امدیده را خوابش بودم کرده فکر ایلحظه برای .پریدم

 

 اطراف به نگاه .شدنیم باورم داشتنش بود هنوز که هنوز 
 ...چرخاندم

 ...و قرمز فرش اطرافم، رنگالیک هایپشبر 

 

وسیله روی گردو هایدرخت برگ الی از خورشید نور
 .کردیم بازی ناری موهای با و دویدیم خانه های

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...بود خواب غرق صورتش

 

 بودم ترسیده باوفا حیوان یک مثل .کردم فکر پریشب به
  .بزنم آسیب او به که

 

 سخت بودم نگذاشته شدم، هااحتیاط تمام مواظب
  ...برایش بگذرد

 

 شده؛نقدخریده آمده  دستبهگران مهارت بودم؛ ماهر
  ...غرور و نفسعزت با شدهپرداخت

 

 را شنا اگر حبر  نیستند؛ نخوردردبه هم همیشه هاتجربه
ی یاد زارلجن در  غرق زالل دریای در شودنیم دلیل بگت 

  ...شوی

 

  ...کردم رها را گندزده و قدییم هایگذشته ...حاال اما

  ...دور ریختمشانیم ...خواستمنیم را مهاربر  هیچ امروز



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...آزاد واقیع   هایغریزه بر درود ...تجربه هرچه پدر گور

 

 ۵۶۴_پارت#

 

 ذره یک حبر  ...فروبردم موهایش میان را رسم ارادهب  
  .بدهم دست از خواستمنیم را عطرش

 

اهن   و باال ریز هاب  نفس با که صافش شکم و باالرفته پت 
  ...لعنبر  .رفتیم پایی   

 

 دانستمیم که رنگ فسفری زیرلباس انگشت نوک یک آن
 امبیچاره داده جا خودش در را کوچگ و گرد هایسینه
 ...کرد

 ...شوراند برعلیهم را تنم تمام

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 پوشیدی نماشب دیوانه، خراب   من   این برای ...ناقال ناری
  ...شد روز و

 

 
 
 ...نبود سخت شدن او هایشیطنت ثابت پایه

  ...زدم کنار را موهایش

 ...بوسید را گردنش لطیف و نرم پوست هایملب

 

  طعم ...چشیدمش زبان نوک با کنجکاو،
 
 ...دادیم زندیک

 برآورده آمی    یک با که محایل یآرزو خواب، خیال، طعم
 .بود شده

 

 ...اشگونه روی ...بوسید را گوشش کناره   کاشف مثل لبم
 
 
 ...لبش گوشه

 

 .زد برق درجا و شد باز هایشپلک

 زمزمه را اسمم گوشم زیر و پیچاند گردنم دور را دستش
 ...کرد



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 ...ترتشنه تر،گرم شد؛ ترعمیق هایمبوسه

اهن دیگری با و چرخاندم، کمرش دور را دستم یک  را پت 
ون تنش از   .کشیدم بت 

 

 .شد وسیع لبخندم فسفری زیرلباس دیدن با

 ....رو اینجا ...ژووون –

 

 .کوبید امشانه به و لرزید خنده از هایششانه

 ...ایهمغزپسته –

 

 ...فسفریه ...برووو –

  .چسباند امسینه به را رسش خجالت و خنده با

 

  .کردم است   هایملب بی    را گوشش پشت

 .شد حبس سینه در نفسش



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 روی رسش که همانطور .کردم باز را لباس سگک آرام
 برای حبر  که ایگرفته صدای با گوشش، زیر بود، امشانه
 :کردم زمزمه بود تازه خودم

 

 ...هیچ   ...نمیاد بهت لبایس هیچ –

 ...خندید گردنم پوست روی

 

اهنش کنار هم ایمغزپسته فسفری    .افتاد پت 

 زمی    روی کردمیم بارانشبوسه که همانطور
  ...خواباندمش

 

کنندهدعوت اتصال با بود، گردنم به بند هنوز دستش
  .آوردم پایی    را رسم و شدم شجاع شان

 

 یک ...زیرتر تا چیدم بوسه ...اشچانه به چسباندم را لبم
، تا کشیدم معوج و کج خط   ...صافش شکم روی پایی  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 

 بیشتر  این و خواهدم،یم که گفتیم شکمش تند حرکت
 ...کردیم امدیوانه

 

 از ماند خایل چنگش ...گذاشت رسم روی را دستش
  ...رسم کوتاه موهای

 

 در هم باز فهمیدم تازه رسیدم که اشراحبر  شلوار کش به
 
 
  ...دیگرم کاریغلط یک آستانه

 

 و نذر هزار با .کردم نگاه قرمزش و زدهخجالت صورت به
 :پرسیدم نیاز

 

؟ ...ناری –  ...بگو نیست خوب حالت اگه خوب 

 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 با و تاباند گردنم دور را دستش کشید باال را خودش کیم
 دهان به را هایملب خودش دربرابر صورتم کشاندن
 ...کشید

 

  سفر همراه   بود، همرسم
 
 نبود کار در تصاحب   .امزندیک

 .شدیمیم یگ دو هر وقبر 

 

  در غروب تا
 
 از خواستیمنیم حبر  .ماندیم کوچک خانه

ون باغ  را مانشادی کیس باشیم ترسیده انگار .برویم بت 
 ...شود باطل مانخوشبخبر  جادوی و ببیند

 مشخص غروب ماند، مخق   شدنیم ابد تا که آنجا از اما
 .ایمرفته لو شد

 ...شو بیدار !یاشار ...یاشار –

 شده؟ ...چ   ...چ   –

 ...اینجا میان دارن –

 .بود بسته هایشچشم .نشست رسجایش

 ...بیشعو کدوم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  ...پرسش و بابایحب   ...هیسس –

د خوابش تا داد ماساژ را صورتش دست با  .بت 

  حیاطن؟ االن –

  .داد پیام آیرین ...نه –

  .گنیم اینا به محلب   خروس –

 .کنم جمع کن کمک شو پا غر جای –

 ...و کالباس و نان سیب   و خورایک پوست خروار یک
 ...بگو را چروک از پر و آشفته رختخواب

 .درآورد مرا داد که زد بغل باهم را پتو و تشک و شد بلند

  !بزن تا –
ا
 !بت   رو آشغاال تو ...ولش اصل

 کلید .زدند را حیاط زنگ که بودم بسته را یخچال در تازه
 .نشدند در کردن باز منتظر و انداختند

  ...یحب   خود آخر در دیدم را آیرین و بابایحب  
 
 حتما

 .کردیم پارک ماشی   

  رورسی
 
 به یاشار رسپشت و انداختم رسم روی بزریک

 .رفتیم مهمان استقبال

 .مهربان مایای پیچید، پاهایم به و دوید همراهشان سگ



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ما چشم رس قدم ...آقایاشار چطوری، ...عروس سالم، –
 ...گذاشتید

 .باال بفرمایید اومدید، خوش .سالم –

  .خوبه همینجا _

 .زد تکیه عصایش به عمو

 رسش دور کالهش هایریشه و داشت تن به کوردی لباس
  .خوردیم تکانتکان

 :کرد گالیه آیرین

 کنید؟ دعوت هم رو ما جشنتون ندونستید قابل –

 .دادند خجالتم

 .عقد و رفتیم محرص   فقط .نبود جشب   –

 شبیه دیدم،یم را بابایحب   ترسناک اخم این بار اولی    برای
 .شدیم پدربزرگ

؟ توی عقد – ؟ !محرص   یادگار نکرده شکرهللا این !همی  
ام و عزت با رو خواهرش  کنه؟ عروس احتر

 :دادم را جوابش دستپاچه و هول

 .بعد تا بمونه جشن گفتیم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

  شاءهللا؟ان کیه اونوقت «بعد» –

 ...کرونا از بعد –

 :زد ترسر  جفتمان به و داد باالتر را کالهش

م –   چیه؟ تکلیف اونوقت شه، تموم دیگه سال ده گت 

مرد .کردیم زمزمه را نکنه خدا بقیه و من  .نیامد کوتاه پت 

ب   ...عی    دقیقکاک نوه   گننیم .شناسنیم رو ما همه –
  اینجا؟ اومده گرفته رو شوهرش دست عرویسب   و عقد

 :کردم منمن

 .شناسمنیم رو کیس که من –

 گذشته، اینا از .شناسنتیم که مردم شنایس،نیم تو –
 بدم؟ باید چ   دنیا اون رو برادرم جواب

د را میانه کرد سیع مالیمت با آیرین  .بگت 

 .بعد بخور چای یه باال، بریم باباجان، –

  گایه
ا
یم پدربزرگم برادر مادرم، عموی که رفتیم یادم اصل

ام با عمویحب   بس از شود،  گفتیم دقیقکاک احتر
 برعکس حاال، اما .کردمیم فراموش را نسبت این همیشه



ر خریدز  بانوی بارانی  

 مثل بود، شده لجباز و جدی مهربان،همیشه عموی
 .پدربزرگ

 از رفیر   اونا .نداریم تهران تو فامیالت کار به کاری ما –
 جشن اینجا جمعه .رفته یادشون رسوم و رسم اینجا،

یمیم رو خودمون  یک نیست معلوم الکردار مرییص   این .گت 
 رو جوونامون چقدر ما بره، و کنه جمع رو رختش خوادیم

 فاصله با رو صندیل حیاط تو جاهمی    داریم؟ نگه معطل
ا چینیم،یم   .زدن واکسن که هم بزرگتر

 :گفت و خندید یحب  

 ...بقیه روی اینم عروسیه دونه یه مایه اینجا –

یس جز که یاشاری سمت را رسم  بود نزده حرق   احوالت 
  .برگرداندم

،یم چ   تو –
 
 !یاشار؟ یک

 .نزد حرق   اما ،نیست راض   بود مشخص

 .زد اشاره باغ به بیاورد، شوق رس را او خواست عمویحب  

 کنیمیم فرش رو وسط این بندیم،یم ریسه درختا الی – 
 رو هاقابلمه زنیم،یم اجاق دیوار کنج هم غذا .رقص برای
 .ذاریمیم بار



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کیس برای ما موافقت .بود چیده را هابرنامه آخر تا
 .نداشت اهمیبر 

 :گفت یاشار 

ط یک به فقط –  شه،یم که خرچ   تمام .کنمیم قبول رسر
 .بدم خودم باید رو همه سیب، دونه یه حبر 

اض خواست بابایحب     :کرد تکرار او که کند اعتر

 !همی    –

ی، توب  نیم رو ما کادوی اما –  .میارم گوسفند یه من نگت 

 :گفت یحب  

 .منم –

 .نگرفت شدنیم که را هدیه .بدهیم که نداشتیم جواب  

 به را مانعرویس خت   بودند آمده فقط انگار .نماندند زیاد
  .کارهایش دنبال بروند و بدهند خودمان

  وقت؟ روز پنج فقط
 
 روز پنج در شدیم کار کدام به واقعا

 رسید؟

 آمدند؟یم چطور تهران از هافامیل !لباس؟ !آرایشگاه؟



ر خریدز  بانوی بارانی  

ین روز پنج ظرف   درس بزرگتر
 
 قانون گرفتم، را امزندیک

 روز چهار یک نفهمیدیم هیچ .داشت واقعیت نسبّیت
  .گذشت

یم ریزیبرنامه فردا کارهای برای یحب   و یاشار غروب، هر
 و آشت    دنبال انجامش، برای رفتندیم فردایش کردند،
 ...موسیقر  گروه

  .کردیم کمکش یحب   غروب اما بود، تنها صبح یاشار

 قالب در روشن چراغ   و عشق و بودیم خودمان هاشب
 که هاب  آدم گفت،یم روزانه کارهای از برایم .هایمانقلب
 داشت، دوست را اینجا .بود رفته که جاهاب   بود، دیده

  هایآدم و خاطرهب   هایخیابان
 
 ...گرمخون غریبه

 

 .آمدند هایماننمهما عرویس به مانده روز یک

 مرا که بود فندق صدای حمیده،خاله دیدن از قبل
 .کرد متوجهشان

 .بود کرده باز را در آیرین بودم، حیاط جاروی مشغول

  .بده سیب ناری، ...عاشقتم ...عاشقتم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 پرنده .گرفتم دستش از را قفس و دویدم را حیاط باد مثل
یب   دیدنم با  :کرد خودشت 

  ...گاوکله کشاره یاشار –

 او به یاشار با بودنمان همسایه زمان که را حرق   هر فندق
 .کردیم تکرار وارطویط بودم، داده یاد

  خانم،حمیده
 
 بلد را اسمش هنوز که یاشار سوم خاله

خاله آخر در و نبودم،  .شدند پیاده ماشی    از هادختر

 .اومدین خوش ...سالم ...سالم –

 :گفت را فندق بودن دلیل خانمحمیده

 نداده جواب گوشیت، به بود زده زنگ تهمسایه –
 این دست از مادربزرگه انگار .گرفت ومن شماره   .بودی

 .بود شده کالفه طوطیه

 .کرد وخت   جست فندق امخنده صدای با

  ...گاوکله کشاره –

 را حضورش توانستمیم اما نشنیدم، را یاشار پای صدای
 ترخشن گوشم کنار از صدایش .کنم احساس رسمپشت
 .بود



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کشاره نه کچلم نه من !ناری کن، آدم واین –

 قفس در همانطورکه و آورد پایی    را صدایش بیچاره فندق
 :گفت مظلومانه شود دور ما از کردیم سیع

 ...نشاب  آتش بزنید زنگ ...مالم به زدن آتیش –

 این دهن تو ذارهیم یک رو چرتا این بدونم فقط من –
 !خوبه که احمق

 به آمدنش مال بود، جدیدتر اینها .خندیدم ترسیده
 .ساختمانمان

 :توپید قفس سمت دوباره

 !خنگ پرنده   شو، ساکت –

 ما مخالف سمت هایمیله به و آورد پایی    را رسش فندق
 .نبست را نوکش اما چسبید،

 ...کن سفتش ...شله پیچات –

 .بود زده کمر به را دستش .ایستاد کنارم

ا ببینم، –  باشه؟ خودتون مال خوایننیم !دختر

ها نگاه  .شدنیم کنده قفس از دختر

 .ذارهنیم مامان –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .کردیم بخشش و بذل مرا فندق !نامرد

 :کرد گالیه ناراض   خاله،

 .دستش از گرفتیم رسدرد برسیم تا –

 .باال بفرمایید –

  بحث آیرین تعارف با
 
 .شد جمع فندق فرزندخواندیک

 

 نتوانسته رضا خانم،بنفشه و عبدی آمدند،یم هامهمان
د، مرخیص بود  ژیوار و داب   .آمدند مادرش و پدر اما بگت 
  به ما به زدن رس از بعد که

 
  ...رفتند عمویحب   خانه

  ...نبودند همه و بودند همه بود؛ شلوغ خانه

ی یک ...من اما ...بود مانعرویس فردایش  وسط این چت  
 بی    از و برداشتم را امگویسر  .کردیم سنگیب   قلبم روی

 برپا و ریسه بسیر   و صندیل چیدن درحال که جمعیبر 
 .رفتم باغ ته به و شدم رد بودن هااجاق کردن

 .پیچید گوشم در متعجبش صدای

  ...ناری –

 .سالم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 گوش به که بود فلور عمیق نفس فقط لحظه چند
 .رسیدیم هردومان

، به زدم زنگ –  .کیش رفتید گفت داب 

 .شد دلگت   و هول صدایش

 ...گردهبریم االن داری؟ کار ساواش با –

  .زدم حرف باهاش –

 را صداها تمام توانستیم خط سویآن سکوت حاال
 :پرسید بغض با .بریزد و بشکند

 عروسیته؟ –

 .نالید صدایش بغض از قلبم

 ...کرد اضار عمویحب   –

 :داد توضیح دستپاچه

ی من .بیاد تونستیم ساواش –  .بهش نگفتم چت  

  آغوشش در که آمد یادم هاب  شب
 

 را مادرم برای دلتنگ
 .بودم کرده فراموش

  .نلرزد صدایم کردم سیع



ر خریدز  بانوی بارانی  

 همبه آرامشت خواستنیم آرویم، اونجا گفت داب   –
 .بخوره

 !؟...ناری –

  جانم
 

 برای شدم گوش اما نچرخید، زبانم به همیشگ
 :کرد خواهش .حرفش

  شهیم ...شو خوشبخت –
 
؟ خوشبخت حتما  یسر

 .کرد تحمل شدنیم را صدایش التماس زنگ

 .کنمیم رو خودم سیع –

، خوشبخت تو وقبر  فقط –  ...راحته خیالم من بایسر
  ...نرفته هدر عمرم دونمیم که اونوقته

ون را اشبندآمده نفس  :گفت نفسیک و داد بت 

، خوشبخت وقبر  فقط –  رو زندگیت شمیم مطمی    بایسر
 .نکردم خراب اشتباهام با

 :دادم جواب مطمی   

  .خوشبختم من –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 
 
  در .بود شده خم برابرم گردوب   از پر شاخه

 
درخت زندیک

 تصور با .رفتنب   همه بودیم، عجول رهگذراب   فقط ما ها
، نه بود، مب   نه بعد سال پنجاه اینکه  .شد نرم دلم فلوراب 

ی او از بود من نوبت حاال  .بخواهم چت  

اب   قدر هم تو –
 ...بدون رو داری که چت  

 .کشید عمیقر  نفس

 ...دونمیم دیگه ...دونمیم –

 ...خوبه –

 .کرد پیدا جرئت کیم

؟یم عکس برام –  .خودت عکسای فرسبر

  .شد آشفته و برهمدرهم احساساتم

 ...باشه –

؟ کار باهاش .اومد ساواش –  داشبر

  .داشتم حرف خودت با .نه –

  .شد حبس نفسش

  ...تو ...کردی خوب...خ –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .فروپاشید ناگهان و

 ...مب   کوچولوی دختر  همیشه –

  ...آمد اشگریه صدای فقط بعد و

 صدای فقط چون بود گرفته دستش از را گویسر  داب  
 .کردم قطع را تماس .آمدیم دادن دلداری

  .زدم تکیه باغ دیوار به

 خواهد ادامه یک تا فلور دربرابر امگیچ   این دانستمنیم
 .بود انکارناپذیر امشده سبک تلفن از بعد اینکه اما داشت،

 و گرفتم دیوار از را امتکیه شد، باغ وارد که یاشار دیدن با
 .رفتم سمتش

 

، و آیرین .نبود انداخیر   سوزن جای خانه شب،  پدر یحب 
 ...بردند خودشان با را رضا مادر و

 

 صورتبه هاخانم ما خواب،اتاق داخل عموعبدی و یاشار
ده  .کشیدیم دراز امخانه کوچک هال در فرسر

 .خوابیدند هامهمان باالخره که بود شب یک ساعت



ر خریدز  بانوی بارانی  

ه   صدای که شدیم گرم چشمم تازه  .آمد امگویسر  ویت 

 :صفحه روی پیامش

 .باغ ته بیا  –

؟ اتاق مگه –  نیسبر

ون پنجره از نه، –  .اومدم بت 

 .شنیم بیدار .شهنیم –

 هزار به رس خوشحایل از قلبم تپش شمار   و نوشتمش
 .گذاشت

 .من با شدن بیدار بیا، تو حاال –

 کردم باز را در صداب   .پوشیدم و برداشتم را در دم ژاکت
ون خانه از و  .رفتم بت 

 راه از زودیبه اینجا رسدتر هایشب آمد،یم رسدی سوز
 .رسیدندیم

 .آیدیم سمتم که ببینمش توانستمیم ...باغ آخر

 .کشید آغوشش به مرا رسیدن محضبه

بان برای دلم .گذاشتم اشسینه روی رو رسم  قلبش، ض 
 .بود شده تنگ خودش، هایش،نفس صدای تنش، عطر



ر خریدز  بانوی بارانی  

 :زد غر و بوسید را امپیشاب  

  .شد پیداشون کجا از تاتار قوم این –

 .شد گم اشبوسه در امخنده و خندیدم

یم نظربه همیشه از ترگرم هوا رسمای در که ایبوسه
 .رسید

  .بود نکرده رها را کمرم هنوز دستش .کشیدم عقب را رسم

  اومدن، اینا – 
ا
 .اومد کش چه امروز .ندیدمت اصل

یز محبتش از امسینه و خندیدم   .شد لت 

 .زد اشاره دیوار کنار به

 .بشیب   آوردم بود، دیوار پشت حصت   یه –

 .بردم باال را صدایم تعجب با

 ...کیل فردا .بخوابیم بریم –

 .دارم حرف –

  .نشستم زیرانداز روی اختیارب   صدایش، جدیت با

 ساکت، بود، گذاشته قائمه را پاهایش داد، تکیه درخت به
 .فکر غرق



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !ناری بمونیم، همینجا بیا –

 :داد ادامه شنیدم؟ اشتباه

 .بسازیم خونه حیاط تو –

  برای ماندن منظورش داشتم شک هنوز
 
 یا باشد زندیک

 .زدم اشاره کلبه به .تفری    ح

  .داریم که خونه –

  واسه کوچیکه اینجا –
 
 .زندیک

  باقر  برای او و گذشتیم آمدنمان از روز چند فقط
 
زندیک

 .بود گرفته تصمیم اش

 اینجا زمستون .بموب   نخواسبر  شاید وایس، سال یه –
  .رسده

 .کرد نوازششان و آمد انگشتانم جستجوی به دستش 

م عوضش –   آسمون از کنه، بازیبرف تونهیم دختر
 
 گوله

 .بارهنیم دود

 چه؟ شدیم پشیمان

 شه؟یم چ   شغلت –



ر خریدز  بانوی بارانی  

ط گرفت، انتقایل شهیم ببینم بذار – ی بندمیم رسر  اکت 
 .شه خوشحال

 :پرسید مرا نظر باالخره

 داری؟ دوست خودت –

 این انگار که طوری .داشت صدایش پشت عمیق حیس
  تصمیم

 
  برای جاب   انتخاب برایش ضفا

 
نیم .نبود زندیک

اض نتوانستم همیشه برعکس چرا دانم  بازهم که کنم اعتر
  .گرفته تصمیم ایکله

 چیا انجمن عضو تونمیم .دارم دوست رو اینجا .آره –
  حفظ برای کارن،یم بلوط .باشم

 
 .کی   یم کار زریبار دریاچه

د را انگشتانم موافقتم شنیدن با  .فرسر

 .داد نشان را باغ در نزدیک

  .بسازیم خونه اونجا –

 گفتم؟ چه خانه درباره   نشنید

 .گرمه بیایم زمستونم وجوره،جمع .هست خونه –

 :زد غر عصباب  



ر خریدز  بانوی بارانی  

 وسط باید بیاد برامون مهمون که بار هر بکن وفکرش –
 .بخوابه تو و من

 ادامه مطمی    .گرفته امخنده خوردنش حرص از که ندید
 :داد

 جنوب شمال راه رس بنفشه و عبدی !گفیر   من از –
 .زننیم غرب به رسم یه یهو کردنشون

 :کرد تأکید ترمحکم

 .سازیمشیم فروشم،یم تهران تو رو مخونه –

  اون یاشار، ویل –
 
 .خودته خونه

 تا سیصد اون نیست قرار که من .تمهریه توئه، مال –
 .بدم بهت رو سکه

 .برچیدم لب هابچه مثل

 .نوشبر  خودت مه،مهریه هاسکه –

 :داد جواب راحت خییل

 .گرفته یک داده یک رو مهریه –

د دردش تا پیچاندم را انگشتش یک  .نگفت آخ حبر  .بگت 

میم من بده، تو –  .کنمیم خرج سگا برای گت 



ر خریدز  بانوی بارانی  

ی و خنده  .کند مخق   نتوانست را اشغافلگت 

 سگا؟ –

 :گفتم بااطمینان و گرفتم باال را رسم

 .کی   یم حمله جنگل حیوونای به ایگله شدن، زیاد .آره –
 .کردیم دستکاری رو اکوسیستم ما ...آدما حبر 

 .آمد کوتاه .لرزید اشسایه هایشانه

  تو با –
 
 .رهنیم رس آدم حوصله

نیم مخالفت که همی    ویل بود؟ دارخنده حرفم کجای
 .رسیدیم نظربه کاق   کرد

 تا گرفتم رسش زیر را دستم .گذاشت پایم روی را رسش 
 .شود بلند

 .شو بلند رسده، زمی    –

 .کشید دراز راحت و کرد جاجابه را رسش فقط

 ...ناری –

 در هایشچشم .دادم را جوابش اشپیشاب   به بوسه با
 .درخشید تاریگ

 .دررفت خستگیم –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 
ا
  رفیر   بی    از برای باید چرا اصل

 
 ماندیم منتظر اشخستگ

مان ک به شدنیم باورم !ببوسد؟ را اشپیشاب   دختر  دختر
 !!کنم حسودی هنوزنیامده

 !ناری؟ –

 !جانم –

 یم –
 
 رن؟یم یک اینا یک

  دو آن پرت حواسم
 
 .بود هایشچشم سوسوزن نقطه

 :پرسیدم گیج،

 یک؟ –

 .تو فامیالی و بابامزن و بابا و ننه –

 روی موهایم و رفت پایی    رسم که آنقدر .خندیدم
  .نشست صورتش

 آمد، باال که رسم حبر  کرد، موهایم از ایتکه بند انگشت
 .نکرد رهایش

 ...شهر رفتم امروز –

   هایمگوش
 .شد صدایش غم و جدیت تت  

،یم رو یحب   خیلیا –   ...هم رو بابابررگت شناخیر 



ر خریدز  بانوی بارانی  

 خب؟ –

 .شناسهنیم ومن کیس –

 

  .بود این دردش
 
 .کرد مطمئنم حرفش ادامه

ام آدم به خییل مردمش –  این .کی   یم کمک ذارن،یم احتر
  هیچ انگار ...روز چند

 
 .نداشتم بدی گذشته

 .دادم فشار محکم و گرفتم را اششانه

 .رو گذشته کن تموم !...یاشار نداری، –

 این بی    که اینه موضوع نیست، این موضوع !نه !نه –
 .نیست سخت بودن خوب   آدم کردم فکر آدما

 ...هسبر  خوب   آدم که معلومه ...دیوونه –

 با خودش، گرفیر   کمدست از عصبانیتم، به توجهب  
 :پرسید نرم صداب  

 بمونیم؟ –

 .میاد پیش چ   ببینیم !کن صت   حاال –

  .نداد ادامه چون شد، راحت کیم خیالش

 ...ناری –



ر خریدز  بانوی بارانی  

 !هوووم؟ –

 .کرد جاجابه پایم روی را رسش

 ...عرویس برای بخرم کردی لباس گفت یحب   –

؟ –
 
 واقعا

 ...آره –

 .بوسیدم را اشپیشاب   دوباره زدهذوق

 .بپوشیش دارم دوست من ...یاشار وای –

 .باشم مردا این از یگ ندارم لیاقت من !نه –

 که اشپیشاب   روی کوباندم نرم، دست، کف با باراین
 .بودم بوسیده قبل ایدقیقه

 .تهران برگردیم پس –

 ...ویل –

 .نداره ویل –

 :داد توضیح نیامدنم کوتاه از کالفه

یه یه ما موندن اینجا –  مشت یه تو شدن قایم مثل چت  
ت آدم  من ویل شدی، کیس کب   حس که درست، و باغت 
 حکایتش ...پوشیدن رو لباسشون اما .نیستم اونا مثل که



ر خریدز  بانوی بارانی  

ام رسشه، چ   دونهیم و کنهیم رس یگ چادره، مثل اون احتر
 یگ بره، سؤال زیر چادرش حرمت کنهنیم کاری داره، و

 .کنه قایم بقیه قایط رو خودش که پوشهیم هم

 .نبودم اینجا خییل منم .داری رو لیاقتش تو –

 .هسبر  مرد مرد، ...و پاک همینجا زنای مثل عوضش –

 توجه او آخآخ به و کشیدم حرص از را کوتاه موهای تار
 .نکردم

ی تحویل ومن خواییم االن – ی باال و بگت   یم بت 
 
 مرد یک

زن بگو حداقل هستم؟  .شت 

زب   ...لعنبر  ...خودشه –  ...هسبر  شت 

 :داد ادامه رسحال و شوخ .تشبیه این از بود گرفته امخنده

  یه دنبال من اینجاست مشکل فقط –
 
 ...بودم نازنازی گربه

 ویل میاره، پایی    گربه یه درحد رو تو باشه گربه که زنت –
 .یسر یم شت   بایسر  شت   جفت وقبر 

  .کوبید پایش روی بار چند و خندید بلند

 .بود جواب آخر ...لعنبر  –

 .لرزیدم خودم به رسما از



ر خریدز  بانوی بارانی  

 .رسمون ریخته کار کیل فردا بریم زدم، یخ !یاشار –

 .بریم بده، رو آخر بوس –

 

 مهارت با آیرین خواهر .پوشیدم را رنگنبابر  کوردی لباس
 تکه چند و مادرم گردنبند با بود، کرده آرایش را صورتم
 به آینه در وقبر  .آراستم را دستم و گوش ظریف طالی
  بار اولی    برای کردم، نگاه خودم

 
 شبیه کردم احساس واقعا

  .امشده مادرم

 بافته خاطره باهم و آمده هم مادرم و پدر باغخانه این در
 ...عشق از بودند

  .نبودم تنها اینجا، من
 
 جاهمه محبتشان و حضور سایه

 .شدیم حس

 .چرخاند رسم دور را روشن اسفند از ظرق   خانمحمیده
 تمام از او اما آمد،یم آیرین و خواهرش فی   فی    صدای
 .تابیدیم خوشحایل صورتش

 .زد در به کیس

 .کرد باز را در ما بفرمای با عموعبدی

 .شد گرم و روشن قلبم دیدنش با



ر خریدز  بانوی بارانی  

 ...عمو –

 .بود خورده جا کرد، نگاهم باتردید ایلحظه

  .خندید بعد

 ...کب   کیسر قشون نبود الزم بود، رفته دست از پرسه –

 .بود دارزنگ و بلند امخنده

 :گفت بقیه به رو

م با شهیم –  باشم؟ تنها دختر

ون بقیه و خانمحمیده  .رفتند بت 

 گفتیم مکثش اما بزند، حرق   که کرد باز را دهانش عمو
 .شده پشیمان

 .گرفت مالیمت با را بازویم آمد، جلو

 جون اونقدر هنوز بگو، خودم به کرد اذیتت هروقت –
 .بپیچونم رو گوشش که دارم

 !داری؟ چیکارش ...عمو نه –

 .شکفت گلش از گل حمایتم شنیدن با

ت خدا ...شما عرویس اونم بود، مونده برام آرزو یه –  خت 
 ...داری گذشت که بده



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کرده عبور من اما نکند، اشاره گذشته به بود نتوانسته
 .آزاردهنده خاطرات از بودم

 .خوبیه مرد –

 :گفت و داد تکانتکان تأیید نشانبه را رسش

 رو امتحانش ویل این شه،یم پیدا کم سخبر  روز رفیق –
 .داده پس

ون به و کرد نگاه پنجره به .نداشتم جواب    .زد اشاره بت 

مت من –  چیه؟ شما رسم مهمونا؟ پیش بت 

  .خندیدم

 .دونمنیم منم –

 .نشه ناراحت داییت –

 .پدرم جای هم شما .شهنیم کهنه –

 .شد پرغرور لبخندش

 .بریم بیا پس –

 .کرد باز را آن و رفت در سمت من از جلوتر

 باال هیاهو و تشویق صدای ایوان به شدنمان وارد با
 .گرفت



ر خریدز  بانوی بارانی  

 کل و زدند دست شاد و رنگارنگ هایلباس با زنان
 .کشیدند

  روح اینجا مردم بود، گرفته جان انگار قدییم باغ
 
 را زندیک

 .دمیدندیم خاکشان در

 .آورد سمتم و گرفت را مردی دست غرور با عمویحب  

 ...من خدای

  بلوز آن یا ای،رسمه محیل لباس در
 
 من مرد سپید، مردانه

 رسیدیم نظربه زماب   هر از مردتر و ترچهارشانه و بلندتر
 ...دیگری هروقت از ترمحکم هایشقدم و

 به حاال بود، کرده گم را راهش زماب   که رواب   آب انگار
  هیچ .بازگشته خودش مست  

 
 ظاهرش این با غریبگ

 .نداشتم

 :گفت گوشم زیر .گرفت را دستم

 ...شدی ماه –

 

 در را قلبم تمام نداشتم، خودش از تعریف برای ایواژه
 .کردم تماشایش ستایش با و ریختم نگاهم
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 .آمدند هم دردستدست آیرین و یحب  

 .شمان منتظر همه –

 .کرد نگاه من به یاشار

 .نیستم بلد رو شما رقص –

 .دمیم یادت –

  صف .برداشت را باغ تنبور و دف زیبای طنی   
 
 بزریک

 «برابری» دنیا تمام در اگر زن، یک مرد، یک شد؛ تشکیل
  سال هزاران را آن ما اینجا بود، شعار

 
 بودیم، کرده زندیک

 ...رقص و جنگ و نیایش با آمیخته

 

 آسمان سمت را هادست بعد و کوبیدیمیم زمی    بر را پاها
 .بردیم باال

شونده دو هر جو، یگ گندم، یگ دوش، به دوش  ...ست  
  نماد زن

 
ف بلندای بر ایستاده مرد و زندیک  ...رسر

 ...بود شده ما از یگ برگشت، او سمت نگاهم



ر خریدز  بانوی بارانی  

یم یاد هایمانبچه به و کردیمیم خانه را خانه این او و من
، ارزش دادیم  ...را بلوط و کوه خاک، زمی  

دیم خودش در را دستم که اشمردانه انگشتان  نوید فرسر
ین روزهای  .دادیم شت 

 

 «پایان»


